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ిమబ ైన తృికటీషనయలఔు, 

2017 ఏిల్ 24 తేదనీ సఴమి రమ ి6వ అమధనోతషరలు జమిగభ. భనందమికట త లుసఽ ఆద ిసఴమి భహసభాధ ిచ ందిన మోజు. 
సఴమి ఫౌతిఔభుగ భనందమికట దాయబ ైనా భన హిదమం లోన ే కొలువప తీమ ి ఈనానయు. జీసస్క ఔడా దేవపతు సభాా జమం తూ 

హిదమం లోన ేఈననదతు విచించాయు. భమ ి  భన లోన ేఈనన అ దేరదదిేవపతుతో తుయంతయ సమీమత ఄనఽబయసాా  అనందప 
ఄంచఽలలో యహమించ ేభాయగం ఏద?ి దీతుకూ సభాధానం ఔడా బఖవంతేడ ేసిదించాయు. ేిభ, ళేవ ఄన ేమెఔకలతో భానరయ అ 

దివమ ధాతున చయేుకోవచఽు...శీ్రసతమసభ విచనాలు 28.34: 21నవంఫర్ 1995. ఔనఽఔ భన హిదమ ఔరటాలనఽ త మిచి 
లోనఽనన ేిభ రఴతిుతు తుసఴయధ ళేవ ర ైప విఴిం చేదాద ం. ఆద ేఅనందాతుకూ మచఫాట. 

సఴమి భనందమికట ఄందించిన ఫాటలో నడెసాా  ర ైతియోతుక్సష ఔు ఄదఽఫతబ ైన ళేవలందించ ే తృికటీషనయుల  ఎందమో ఈనానయు. ఇ 
యషమాతుకొళేా  భన రమా  లేకలనఽ ఆతయ ర ైతియోతుక్సష సభాచామతున ఆతయ ఫాషలలోతుకూ ఄనఽవదించ ేరమ ిళవేలు ఎననదగనియ. 
రమ ిళవేలు భన సభాచామతున అంఖల ఫాష మిగఞానం లేతు రమకిూ ఄందించడంలో కటలఔ తృత ితృో లసఽా నానభ. ఇ సభమంలో 
రమ ిళేవలనఽ సిఽా తిసాా  ఆలా ఄనఽరద యౄంలో ళేవలందంిచ ేకొందమ ిఄనఽబరలనఽ ఇ రమా లేకలో మీఔు ఄందసిఽా నానభు. 

భార్ు 24-27 తేదలీలో తృో లాండ్ దశేంలో వర్క షప్ తుయఴఴించేందఽఔు ఄవకశం భనఔు ఔయౌగింద.ి ఇ దేశప రమ ైకఔ జయభతూ, నామైఴ, 

మొబేతుమా, సోల రేతుమా నఽండు తృికటీషనయుల  తృలగగ నానయు. రమ ిదాఴమ యనన కొతున ఄయుదభన, ఄదఽబతబ నై కైసఽల యవమలు మీతో 
ంచఽకోరలనఽకొంటునాననఽ. ఎందఽఔంట ే తుజంగ ఄ యవమలు  యంటుంట ేఔళ్ళర ంట అనందఫాషలు మలఔ భానవప. ఆటిీ  సామిా, 
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న ైపణమభు, ఄంకూత ఫావంతో తుచళే ే తృికటీషనయుల  ఎటఔిపడె వితమంతయ శిక్షణ తృ ందఽత మూయప్ లో ర ైతియోతుక్సష 

ఄంచ లంచ లుగ ఎదఖడాతుకూ దోహద డడం ఎంతో తృో ి తాషహఔయ మిణాభభు. ఇ ఄనఽబరలనఽ భమొఔ రమా లేక దాఴమ మీతో 
ంచఽకోరలనఽకొంటునాననఽ. 

ఄబ మకి దేశప భన ర ైతియో తృికటీషనయుల  ముఔకలు, జంతేవపల  ైన భన ఄవగహననఽ యసాిత మిచ ేదిశలో ఫాఖంగ ఔ  నాతన 

మఱిోధనా తృిజఔెుీ ు తృియంభంచాయు. అ యధంగ ముఔకల, జంతేవపలలో యయధయకల మోఖ సభసమలనఽ ఎదఽమొకనేందఽఔు సహఔమించే 
నాతన మఱిోధనఔు శీ్రకయం చఽటాీ యు.  

సఴమి తభ ఄభూలమబ నై అశ్రసఽషలు ఄందించిన ఇ ర ైతిమాతుక్సష తో సధమబ నైంత ఎఔుకవ జీయతాలలోతుకూ రిశేించాలాన ే
లక్షమంతో భుందఽఔు తృో రలతు ర ైతిమాతుక్సష సధన  ంచఽఔున ేదిశగ ఄందయౄ ఔట ేఄందయౄ సఴమి తిియౄతృలు ఄన ేఫావన 
యడనాడఔుండా ళేవ చేమాలతూ యజఞా  చసేఽా నాననఽ. ఄలాగ ైతృికటీషనయుల  ఄందయౄ సభ ర ైతయిోతుక్సష తృికూీషనయల ఄంతమా తీమ సంసా 

International Association of Sai Vibrionics Practitioners ఔు భన ర బ్ ళ టై్ దాఴమ లాగని్ ఄభమ బ ంఫెర్ లప్ 
తృ ందవలళందిగనా దీతు తుమితాం సభాచాయం కవలళవళేా  మీ మషీర కోఅమిినేటయున ఎటిీ సందేహభు లేఔుండా 
సందిించవలళందగి సాచిసఽా నాననఽ. ఄలాగ ై సంసా ఖతంగ కతూ, మితృలనా యంగ కతూ మీమైబ నైా సహమం 
ఄందించదయౌచినచ  ో ఆద ే భా సదయ అహఴనభు. మీ ళేవలు సిఽా త తయుణంలో ఄతమవసయబ నైయగ ఫాయంచండు. మీలో తిీ 

ఔకమికట భుకమంగ ‘’ఄందమితూ ేిమించఽ, ఄందమితూ ళేయంచఽ’’ ఄన ేసాతంితో భనందమతిూ ఇ ర ైతియోతుక్సష దాఴమ దఖగయ చేముి ళేవ 

చేసఽకొనేందఽఔు ఄవకఱతున, ఄదిషీ తున సిదించిన సఴమికూ ఔితజఞతలు త యౌమజసైఽఔుంటృ  

ేిభూయఴఔంగ సభ ళేవలో,  
జిత్ క ెఄఖగమఴల్. 
********************************************************************************************* 

వ ైనృియో మివరభాలు ఉయోగ ంచిన కేష ల విఴమహలు 

1. గ ంతు కహాన్ర్ 02090...ఫాయత దేవభు  

2014వ సంవతషయం జూన్ న లలో 90 సంవతషమల విదఽధ డుతు ఄతతు ఔుభాయుడె ర ైఫరి  తృికటీషనర్ వదదఔు తీసఽకొతు వచాుడె. ఄతతు 

MRI సకతుంగ్ భమిము ఆతయ మితృో యుీ ల కియభు గొంతే కమనషర్ ఄంతిభ సా భలో ఈంద.ి ేషంటుఔు ఏదభనా తినడాతుకూ, 

తాఖడాతుకూ యలు కతూ మిళాతిలో ఈంద.ి ముదట ఔ ENT ర ైదఽమడె దీతుతు ఖుమిాంచి కైయళ్లోతు ఔ భిుక కైనషర్ ర దైమతుపణుతు 

వదదఔు ండం జమగిింద.ి మీక్షల ఄనంతయం మోగకిూ మైడుభషేన్ థ య చేమాలతూ దాతువలల  వమసఽష దిషీ ా మోగికూ ఖుండ  అగతిృో భ 

చతుతృో వడాతుకూ ఔడా అసకయం ఈందతు చ తృడె. ఄంతకేఔ మోగికూ భమో భూడె న లలలో అహయభు, దవిభు తుమితాం ఔడెపలోతుకూ 

గొటీం రమేవలళ ఈంటుందతు చ తృడె. విదఽధ తు ఔుభాయుడె ఆతయ ర దైఽమలనఽ సందిించినా ఆద ేసభాధానం లభంచింద.ి చివయఔు 

ఇ దంతేలు ఄలోతి ర దైమం నఽండు యయమించఽఔుతు ర ఫైరి  తృికటీషనర్ తు సందిించాయు. ఐత ేతృికటీషనర్ తనఽ ఆవఴఫర భ ేమెమిడ ీ

తోతృటు ఄలోతి భందఽలు ఔడా తీసఽకోవలళందగి సాచించినా రయు తుమఔమించాయు. మోగికూ కూీంద ిమెమిడ ీఆవఴడం జమిగంిద:ి 

#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.7 Throat chronic…TDS 

న ల మోజులు రడున తమఴత విదఽద తుకూ చాలా తేయౌఔగ ఈననటుల  త లుసఽఔునానయు. నొ ఔడా చాల వయఔు తగిగంద.ి తినడంలో  
తాిఖడంలో  దదగ ఆఫఫంద ిడడం లేదతు త యౌళంద.ి ముతాంగ 20 ఱతం బ యుఖుదల ఔతుంచింద.ి ఐత ేతృికటీషనర్ తన ఄంతఃచతేన 
యొఔక ఫర ధతో ముదట ిడోస్క కొనసగసిాా న ేకూీంద ిమెమిడు ఔడా ఆవఴడం జమగిింద.ి 
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#2. SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior…TDS 

 

తృికటీషనర్ ఆద ిరడెత ఈననపడె మోగలిో చఔకతు బ యుఖుదల ఔతుంచింద.ి మెండె సంవతషమలు రడున తమఴత తిమగి ికైనషర్ 
ర ైదఽమతుకూ చాళేా  ‘’ ఎంత ఄదఽబతం ర దైమ చమతికి ైఆద ిగొ సరల్, కనైషర్ ఔతూసం ఄనభాలుఔు ఔడా ఆతతులో లేదఽ’’ ఄంటృ 
అశుయమతృో మాడె. ఔడెపలోతుకూ టృమబ్ ఄవసయం లేఔుండాన ేచఔకగ అహయం తింటృ 2015 లో ఄనామాస భయణం తృ ందాడె. 
 

షంనుహదకుని విఴయణ; కేన్ర్ వ ైదాం జయుగుతుననపడు శేంటుకు దగుగ , జాయభు, అలషట ఴంటి ఇతయ తాతాకయౌక లక్షణాలకు 
కూడా అఴషమహయధం భంద లు ఇఴాఫడాా భ. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. అఫాాషనా లోభు 02090...ఫాయత దేవభు 

2017వ సంవతషయం జనవమ ి 8వ తేదనీ ఔ తయౌల తన 8 సంవతషమల తృనఽ తృికటీషనర్ వదదఔు తీసఽకొతు వచిుంద.ి అ తృ  
సిఽా తం 3 వ తయఖతి చదఽవపతేననద ికతూ ఄఫామసనా లోంతో ఔతూసం ఄక్షమలు ఔడా ఖుయుా  టీలేతు ళాతిలో ఈంద.ి తృికటీషనర్ 
అబ  తోనా తయౌల తోనా భాటాల డు కూీంద ిమెమిడు ఆవఴడం జమిగంిద.ి 

CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS  

అయు రమలు తమఴత అ తయౌల ఎంతో అనందంతో తృ ఖుమించి రళ్ళ టచీర్ చ న భాటలనఽ యవమిసాా  చాలా తఔుకవ సభమంలో 
అబ ఔు ఄక్షమలతూన వచేుసమతూ ఏకఖీత  మిగిందతూ చదఽవపఔున ేసభయధాం  మగిిందతూ చ ందట. తృికటీషనర్ సంవతషయం తృటు 
ఆద ేమెమిడు రడభతు సాచించటం జమిగింద.ి   
షంనుహదకుని విఴయణ; లలలకు, భుఖాంగహ విదాాయుధ లకు అనేక యకహల టానిక్స లు ఇఴడం దాామహ కేయళ నుహికటీశనయుల  అద ుతబ ైన 
పయౌతాలు, ిజల భనననలన  ను ందడం అభినందనీమభు. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. ఎభుకలలో ఆస్ీయో న కరర స్స్క వహాధ ి(Osteonecrosis of ribs)
 10602...ఫాయత దేశభు 

2016వ సంవతషయం ళ  ీంఫర్ 7వ తేదనీ 67 సంవతషమల విదధ భఴిళ్ తృికటీషనర్ వదదఔు వచిుంద.ి చాలా సంవతషయభుల కూీందట 
జమగిిన ఔ అమషైన్ తాలఔు భచుఔు చఽటృీ  ఈనన తృింతం నఽండు ఖడిలు, పండెల  రమంచి చీభు కయుత చాలా నొ 
పడెతోందట. ఔ భిుక ర దైఽమణిి అబ  సందిించినపడె ఖతంలో అబ  తీసఽఔునన మైడుభషేన్ థ య  వలల  ఆలా 
జయుఖుతోందతు చ తృడె. 18 సంవతషమల కూీతం అబ  మొభుభ కమనషర్ తుమితాం మైడుభషేన్ థ య తీసఽఔుతు కమనషర్ రమంచిన 
ఔికటెభుఔలు తొలగించఽకొనఽటఔు ఔ  దద  అమషైన్ ఔడా చభేంచఽఔుననద.ి సిఽా తం తిమిగ ిసంతృిా ంచిన ఇ రమధ ిఆంక 
రమంచఔుండా ఈండాలంట ే అబ  భమో అమషైన్ ఔు ళదధడు రమధకిూ ఖుయభన ఔికటెభుఔలు తొలగించసేఽకోరలతు అ 
ర ైదఽమడె చ తృడె. కతూ ఇ విదధ భఴళి్ భమోసమ ిఅమషైన్ చేభంచఽకొనడాతుకూ సఽభుకంగ లేదఽ. కయణం ఏభంట ేఖతం లో 
అమైషన్ ఔు భుంద ేకఔ అమషైన్ ఄనంతయం ఔడా 15 మోజులు యమతీబ నై ఫాధ ఄనఽబయంచవలళ వచిుంద.ి ఐత ేతృికటీషనర్ 
అబ ఔు ధ ైయమం చ  ఫాఫా  ైన ఄచంచల యఱఴసం ఈంచి అమషైన్ చేభంచఽకొనడాతుకూ ళదధడాలతు సాచించాయు. అబ ఔు కూీంద 
సాచించిన మెమిడు ఆచాుయు. 

#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC9.2 Infections acute + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD 

ళ  ీంఫర్ 27న తృికటీషనర్ సాచన  ైన అబ ఔు అమైషన్ ఄభమంద.ి అమషైన్ ఔు 5 ఖంటల సభమం టిీనా అశుయమఔయంగ 
ఏభాతంి నొ త యౌమలేదఽ. ICU నఽండు అబ  తృికటీషనర్ తో భాటాల డెత ఆన పక్షన్ కయణంగ చాలా వయఔు ఔకటభెుఔలు 
తొలగిం చాళన ర దైఽమలు ఆన పక్షన్ రమంచఔుండా అగితృో వడం చాళ చాలా అశుయమం తృ ందాయు. ఐత ేఔుడుర ైప   ైఫాగన ఈనన 
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ఔక ఎభుఔ భాతంి తొలగించవలళ వచిుంద.ి న ల తమఴత #2 న  QDS గనా మెండె న లల తమఴత TDS గనా ఄలాగ ై#1 తు BD 

గనా డోస్క తగిగంచడం జమగిింద.ి భూడె న లల తమఴత షేంట్ తనఔు ూమిాగ తగిగతృో భందతు త లుపత అనందాతున త యౌమ 

జైళంద.ి ఐత ేతృికటీషనర్ డోస్క భానఔుండా భమో న లమోజలు OD గ తీసఽకోరలతు అ తమఴత నఽండు OW బ భంటనె న్ష డోస్క గ 
తీసఽకోరలతు సాచించాయు. ఆటవీల అబ  ఔతుంచినపడె తనఔు ఏ ఆఫఫంద ి లేనందఽవలల  డోస్క తీసఽకోవడం ూమిాగ 
అరేసనతూ తనఔు మోఖ యభుకూా చేళన సఴమికూ  సభ ర ైతిమాతుక్సష ఔు ఔితజఞతలు త లుపఔునానయు. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. దీయఘకహయౌక ను తా్తకడుప నొ10602...ఫాయత దేశభు 

40 సంవతషమలుగ ఔడెప నొతో ఫాధ డెతేనన 93 సంవతషమల ఔ విదధ భఴళి్ 2017 భార్ు 7 న తృికటీషనర్ వదదఔు 
వచిుంద.ి ఐత ేఇ 40 సంవతషమలుగ అబ  ఄలోతిక్స భందఽలు రడెఔుంటృ 35 సంవతషమల కూీతం ఖమబశమం తొలగింప, 
20 సంవతషమల కూీతం గల్ ఫాల డర్ తొలగింప, 10 సంవతషమల కూీతం తృంకూీమాస్క, కూడీనలలో మళ్ల  తుమితాం శసార చికూతష, 5 
సంవతషమల కూీతం ఴెమినమా అమైషన్ ఆలా ఎనోన అమషైనఽల  చభేంచఽఔునాన భందఽలు రడునా ఇ తృ తాి ఔడెప నొకూ 
కయణం ఏమిటో త యౌమలేదఽ, నొ ఔడా తఖగలేదఽ. ఇ నొ తో తృటు అబ కూ ఈదయంలో నొ భంట ఔలఖసగభ. దీతుతో 
అబ ఔు అఔయౌ భందగించింద,ి తుసా ర ణంగ ఈంటోంద,ి దీతుతో తృటు యసఽఖు కోభు ఔడా ఔలఖసగభ. సఴమితు తృిమిధంచి 
తృికటీషనర్ అబ ఔు కూీంద ిడోస్క ఆవఴడం జమగిింద.ి  

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…6TD  

#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.5 Ulcers + CC4.6 
Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.9 Hernia + CC4.10 Indigestion…6TD 
 

మెండె రమలు భందఽలు రడున తమఴత  అబ  తృికటీషనయున ఔయౌళ తనఔు 50 ఱతం బ యుఖుదల ఔతుంచిందతు వమిీగో ూమిాగ 
తగిగందతు అహయం చఔకగ తీసఽకొంటృ ఈండడం వలల  ఄంతగ తూయసం ఔడా లేదతు చ ంద.ి తృికటీషనర్ #1 భమిము #2 
భందఽలనఽ QDS గ తగిగంచాయు. న ల మోజుల తమఴత తృికటీషనయున ఔలళ తనఔు  ూమిాగ తగిగతృో భందతు అహయం చఔకగ 
తీసఽఔుంటునాననతూ తూయసం ూమిాగ తగిగందతు త యౌంద.ి ఐత ేడోస్క భాతంి న ల మోజుల తృటు BD గనా భమో న ల మోజులు OD 
గనా తీసఽకోవలళందగి సాచింఫడుంద.ి తిమగి ి 2016 జనవమ ి 20వ తేదనీ అబ  తిమగి ి  తృికటీషనయున ఔలళనపడె తనఔు 
ూమిాగ తగిగతృో భందతు త యౌంద.ి ఄలాగ ైఏిల్ న లలో ఔలళనపడె ఆతున మోజులుగ తృత సభసమలేయ తలెతాలేదతు ూమిాగ 
కోలుఔునాననతు త యౌతృయు. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. భధ బేస వహాధ ి11576... ఫాయత దేవభు  

78 సంవతషమల భఴిళ్ తనఔు 2009 లో భధఽబేహ రమధ ి ఈననటుల  ఖుమిాంఫడు ఄలోతి భందఽలు రడసగంిద.ి తగిన 
పయౌతం లేఔతృో వడంతో 2016 ఏిల్ 3న  తృికటీషనర్ నఽ సందిించాయు. చాలా సంవతషమల తృటు తుసా ర ణంగ ఈండడంతో ఎఔుకవ 

యఱీ ంతి తీసఽకొనడం, మిమితబ ైన అహయం తీసఽకోవడం, చకెకయనఽ తఖు మోతాదఽలోన ేతీసఽకొనడం అబ నఽ భానళఔంగ ఔడా 
ఔింగితృో వపనటుల  చళేంద.ి అబ  త. భమిము కొలెసీ ర ల్ (కొవపఴ) ఱతం సధాయణ సా భ లోన ేఈనానభ. అబ  ూమీఴఔులఔు ఔడా 
చకెకయ రమధ ిఈనన దాకలాలు లేవప. అబ ఔు ఄననం తినఔ భుందఽ చకెకయ ఱతం (ఫలడ్ షేఖర్) 180 mg/dl గనా (normal 70-

100mg/dl) తినన తమఴత 240mg/dl (normal <140 mg/dl) గనా ఈనానభ. ఇ 7 సంవతషమలుగ డాఔీర్ సాచించిన ఄతున 

యకల భందఽలు రడెతన ే ఈననటికట పయౌతం లేదఽ. సిఽా తం అబ  బ టాపమిభన్ 500 mg భమమిు యటమిన్ త12 
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(Metformin  500mg and Vitamin B12) రడెతేనానయు. ఇబ  మోఖ చమతింితా త లుసఽఔునన తృికటీషనర్  లోలఔం (pendulum) 

సహమంతో అబ ఔు యౌవర్ సధాయణ సా భలో తు చ మమడం లేదతు త లుసఽఔునానయు. కూీంద ిమెమిడు అబ ఔు సాచింఫడుంద.ి 

CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS  

భందఽలతో తృటు అహయంలో మమిితి, ఱమీయఔ ఔసయతేా లు, ఫయువప తుమంతణిలో ఈంచఽకొనడం ఔడా  అబ  చికూతషలో 
ఫాఖభమామభ.  ఄంతకేఔుండా చ కెకయ ఱతం ఎఔుకవపగ ఈనన దామధ లు తీసఽకోఔుండా తాజా ళ్ళనఽ తీసఽఔుంటృ 

ఈండవలళందిగ అబ ఔు  సాచింఫడుంద.ి గోధఽభ ఖడుితు, ఔట్ చేళన ఈయౌలతృమల భుఔకలు, ఎఔుకవగ తూయు తీసఽకోవడంతో తృటు 

ఎటఔిపడె చ ఔకయ ఱతం మకీ్ష చేభంచఽఔుంటృ తన పజిలమన్ ఔు ఄందఽఫాటులో ఈండవలళందగి సాచింఫడుంద.ి 

10 మోజులు రడున తమఴత చ ఔకయ ఱతంలో 20 ఱతం తఖుగ దల ఔతుంచగ 9 రమల తమఴత 50 ఱతం తఖుగ దల ఔతుంచింద.ి ఔనఽఔ 

డోస్క నఽ TDS గ తగిగంచడం జమగిింద.ి అబ ఔు సిఽా తం ఎంతో తయేౌఔగ, అమోఖమంగ, ఫలంగ ఈననటుల  ఄతుంచ సగింద.ి నాలుఖు 

న లలు భందఽలనఽ రడున తమఴత మకీ్ష చేభంచగ అబ  ఫలడ్ షేఖర్ లెర ల్ సధాయణ సా భలో ఈననటుల  త యౌళంద.ి ఔనఽఔ డోస్క నఽ 

BD సా భకూ తగిగంచడం జమగిింద.ి అబ  మోజుఔు మెండె సయుల   రేసఽకొన ేబ ట్ తౄమిభన్ భాతనిఽ మోజుఔు ఔకసమ ిచొపన తగిగంచి 

చివయఔు జనవమ ి2017 నఽండు ూమిాగ భాతురళేంద.ి ఏిల్ 2017 నాటకిూ షేంట్ ఔు ూమిాగ తగిగతృో భ భానళఔంగ ఎంతో ఱింతత  

తృ ందఽతేననటుల  త లడంతో OW తుయఴహణా  డోస్క గ మెమిడునఽ తీసఽకోవలళందిగ సాచించాయు. 

నుహికటీశనర్ విఴయణ: మోగ  యొకక ఫలడ్ శుగర్ కరభ తగుగ దలన  షూచించ ేమ నోు యుీ లనీన బదియచఫడనివి. 
  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     

6. ఴెైతృో  థ ైమభడ్ 11576... ఫాయత దేవభు 

2016 భామిు 12వ తేదనీ ఔ 43 భఴళి్ ఴెైతృో  థ ైమభడ్ సభసమతో ఫాధ డెత తృికటీషనయున సందిించాయు. అబ  
ఈండవలళన సా భఔనాన ఎఔుకవ ఫయువపగ ఈండడబేకఔ వంటోల  ఄసలు శకూా లేనటుల  తుసా ర ణంగ ఈననటుల గనా అబ  హిదమ 

సందన, కొలెసీ ర ల్ (కొవపఴ) ఱతం సధాయణ సా భలో ఈననటికట అబ ఔు ఄలళతృో భనటుల గ, సో భమితనంగ, ఄయఱీ ంతంగ 
ఄతుంచ సగినద.ి ఆంఔ అబ ఔు తుద ిలేమి సభసమ తో తృటుగ అబ ఔు వళ్ళంతా చలలఫడు తృో తేననటుల  ఄతుసాా  ఈంటుందతు ఔడా 
చ ంద.ి అబ  మోజుఔు 75mg థ ైమకూషన్  (Thyroxin) ఄలోతిక్స డోస్క తీసఽకొనసగింద.ి తృికటీషనర్ అబ ఔు కూీంద ి మెమిడు ఆవఴడం 

జమగిింద.ి  

CC6.2 Hypothyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS తూటతిో  

అబ  చ న యషమం కియం ముదటిసమగి తృికటీషనయున ఔలళ ముదట ి  ల్ రేసఽకోగన ేఏదో త యౌమతు ఄనందం ఔయౌగిందట. 
న ల తమఴత అబ  థ ైమభడ్ హమోభన్ మీడుంఖులు FT3, FT4 భమమిు TSH ల సా భలో తఖుగ దల ఔతుంచిందట. భూడె న లల 

తమఴత జూన్ 2016లో మకీ్ష చేభంచఽకొననపడె అబ  థ ైమభడ్ ఖీంధ ి సధాయణ సా భలో తుచేసఽా ననటుల  త యౌళంద.ి ఔనఽఔ 

అబ నఽ డాఔీర్ థ మైకూషన్ 25 mg భాతబి ేరేసఽకోరయౌషందగి సాచించాయు. తృికటీషనర్ ఔడా మెమిడు డోస్క అఖసఽీ  వయఔు OD గనా 
ఄట ినఽండు ఄకోీ ఫర్ వయఔు OW గనా తీసఽకోవలళందగి సాచించాయు. సిఽా తం అబ  థ ైమభడ్ హమోభన్ సా భ సధాయణ 
సా భ లో ఈంద,ి అబ  శమీయ ఫయువప ఔడా 10 కైజీలు తగిగంద.ి 

నుహికటీశనర్ విఴయణ: అకరీ ఫర్ 2016 నాట ిఴయకూ ూమ ా ఆమోగాంతో ఉండ ితయువహత వేమ ేటీణానిక ిశేంటు వ యినోుమాయు. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. దెఫు తగలడం ఴలన కయౌగ న గహమం 03536...ఇటయ్  

పనయుదధయణ యఫాగతుకూ చ ందని ఔయాకమణి ిఐన 53 ఏళ్ళ వమసఽనన ఔ భఴిళ్ ఔుడు చేతి చాపడె రలేుఔు ఔ చ ఔక చీయౌఔ వలల  

గమం ఄవడంతో తృికటీషనయున సందిించాయు. ఇగమం 8 మి.మీ.లోతేగ ఈంద.ి ఔయాకమిణగి  అబ  యొఔక ద ైనందిన జీయతభు 

భమిము ఄఔకడ ఈననటిీ  శ్రతల రతావయణం వలల  గమం ఐనటి నఽండు ఄద ితఖగడం లేదఽ. 2017 జనవమ ి25న అబ  తృికటీషనయున 

ఔయౌళ ేనాటికట ఇ గమం ఔ చీయౌఔ భాదిమగి ఈండు యఔాం కయుత భంటగనఽ, నొగనఽ ఈంద.ి ఐత ేఅబ  ఇ గమం ఖుమంిచి ఆతయ 

చికూతష ఏమీ తీసఽకోవడం లేదఽ. అబ ఔు కూీంద ిమెమిడు ఆవఴఫడుంద.ి 

CC21.5 Dry Sores + CC21.11 Wounds & Abrasions  

ఇ మెమిడుతు అలకహల్ మీడుమం దాఴమ గమం  నై రఱేయు. కొతున తుమిషలలోన ే ఄందమకిట అశుయమం ఔయౌగ ై యధంగ ఎయీగ ఈనన 

పండె యంఖు భాయడం నొ, భంట న భభదించడం, తృియంబభభమంద.ి తిమగి ి 5 ఖంటల తమఴత తృికటీషనర్  గమం  ైన మెమిడీతు 

అలకహల్ మీడుమంతో రేసయు. మెండె మోజులలో భిత చయభం సహజంగన ే మయౌతృో వడం జమిగింద.ి షేంటుఔు ఆదంతా నభభలేతు 

తుజం లాగ ఄతుంచింద.ి అబ   ఆద ి ళ ైన్ష ఔు ఄందతు ఔ  ఄదఽబత యషమం ఄతు రమకామతుంచింద.ి ఆఔనఽండు తన జీయతంలో 

అమోగమతుకూ సంఫంధించిన ఄతున సభసమలఔు ర ైతియోతుక్సష  ైన ేఄధాయడతానతు చ తృయు. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. య్ష్ భాతుయోళస్క కనభన్ (Leishmaniosis Canine) ఔుఔకలఔు వచేు తృిణాంతఔ రమధ ి02584...ఆటయ్  

ఔ రేటగడె 4 నఽండు 8 సంవతషమల భధమనఽనన తన యొఔక  ంపడె ఔుఔకలు నాలుగింటతిు తృికటీషనర్ వదదఔు తీసఽకొతు 

వచాుడె. ఆయ య్ష్ భాతుయోళస్క రమధితో ఫాధడెత ఈనానభ. ఆద ిఆసఽఔ తృింతప దోభల భాదమి ిఈండ ేఔ యఔబ ైన ఇఖ 

జాతి చేయరళే ే మననజీవపల వలన ఔయౌగ ై రమధ.ి ఆద ి చాలా తృిణాంతఔబ నై రమధ.ి నాలుగింటలిో మెండె సంవతషయం  ైగనా 

భమోమెండె ఖత కొతున న లలు గనా రమధికూ ఖుయభ ఈనానభ. ఇ రమధ ి లక్షణం ఏమిటంట ే ఫయువప తగిగతృో వడం, ర ంటుిఔలు 

ూమిాగ మయౌతృో వడం, గోయుల   యఖఔ తృో వడం వంటయి. యర దైమ తుపణుడె ఇ రమధకిూ  తన వదద  భందఽ ఏదీ లేదఽ ఔనఽఔ అ 

ఔుఔకలనఽ చంేమడం ఱరీమసకయభతు సాచించాడె. 2005 నవంఫర్ 30వ తదేీన తృికటీషనర్ కూీంద ిమెమిడ ీఆచాుయు.   

#1. NM2 Blood + NM86 Immunity + NM116 Malaria Extra Strength + OM28 Immune System + SM26 
Immunity...OD  
  

ఇ మెమిడుతు 3 రమలు తృటు ఆచిు భమో 3 రమలు యమభం, తిమగి ి3 రమలు ఆవఴడం ఆలా భూడె సయుల  చేమవలళందిగ 
తృికటీషనర్ సాచించాయు. 3-4 రమలు లోన ే యట ి జఫుఫ ూమిాగ నమభభమంద.ి ఐత ే తృికటీషనర్ ఇ భధమ కలంలోన ే నాలుఖు 
న లల తృటు ళ లవప  ైన ర ళ్ళవలళ వచిుంద.ి ఇబ  తిమగి ి వచేుసమకిూ ఔుఔకల మజభాతు రట ి ర ంటుిఔలు ముతాం 

మయౌతృో మామతు చాంచాయు. 2006 బే 4వ తేదనీ రటకిూ కూీంద ిమెమిడ ీఆవఴడం జమిగింద.ి 

నీయసహనికి భమ ము వ ంటుి కలు ెయుగుదలకు: 

#2. SR256 Ferrum Phos + SR361 Acetic Acid   
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భూడె రమలలోన ే ఄయ శకూాతు తృ ంది ఫలంగ తమాయమామభ. రట ి ర ంటుిఔలు ఔడా  యఖడం తృియంబభభమంద.ి రేటగడె 

ఈండెనటిీ  దీఴప తృింతంలో ఇ రమధ ిఎఔుకవ ఔనఽఔ #1 తు జాఖీతా కోసం OD గ తిీ సంవతషయం వసంత ఊతేవప లో తీసఽఔుంటృ 

ఈండభతు సాచించాయు. తన ఔుఔకలు ూమిాగ నమభవఴడంతో రటేగడె అనందంతో ఔితజఞతలు త యౌతృయు. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9. దీయఘకహయౌక ఆభల తాభు భమ ము గోధ భలు డక నుో ఴడం (ఎలమజీ) 10001...ఫాయత దేవభు  

2015 ళ  ీంఫమోల  28 సంవతషమల భఴిళ్ తృికటీషనయున ఔలళ తనఽ ఖత 8 సంవతషమలుగ అభల తఴభుతో ఫాధ డెతేననటుల  

చ తృయు. దీతువలల  మోజంతా తలతృో టుగ ఈంటోంద ిదీతు తురయణఔు నొ తురమణిిగ కోీ ళన్ తీసఽఔుంటునానయు. దీతువలల  యమతీబ నై 
తాిడుకూ లోనవడభు, తన ైన తనఔు యఱఴసం సననగలిలడం జయుఖుతోందతు అబ  త యౌతృయు. ఄలోతి భందఽలతో యసఽఖు చ ంద ి

ర ైఫరి  తృికటీషనయున అశభీంచడంతో కూీంద ిమెమిడు ఆవఴడం జమగిింద.ి  

ఄభల తఴభు భమిము శిమోరదేనఔు (For acidity and headache): 

#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic…6TD 
  

ఎఔుకవ భానళఔ వతాిడు ఈనన సభమాలలో (During periods of high stress):  

#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…ఒకక డోష , అఴషయబ నైపడు 
ముదట ి రయం రడున తమఴత ేషంటు తనఔు తలతృో టు యషమంలో 80 ఱతం బ యుఖుదల ఔతుంచిందతు చ తృయు. ఇ 

రయంలోప #2 నఽ ఔట,ి మెండె సయుల  భాతబి ేతీసఽఔునాననతు వతాిడు ఔడా చాలావయఔు తగిగందతు త యౌతృయు. న ల మోజులు రడున 

తమఴత #1న  TDS గనా అ నై  ఔీభంగ తగిగంచఽఔుంటృ OW తీసఽకోసగయు. #2 యొఔక ఄవసయం లేదఽ ఔనఽఔ దాతుతు 

ూమిాగ భాతురేసయు.   

2016 పఫవిమ ిన లలో ేషంటు తనఔు 3 సంవతషమలుగ గోధఽభ ండుతో చళేన చతృతీలు తింట ేడడం లేదతు ఄయ తినన ర ంటనే 

ఔడెపనొ వసోా ందతు చ తృయు. తృికటీషనర్ గోధఽభ ండుతు 200 C తో తృో టెంటెజై్ చేళ TDS గ ఆచాుయు. న ల మోజులు రడ ేసమకిూ 

తనఽ చ తృతీలు చఔకగ తినఖలుఖుతేనాననతు ఔడెపనొ మవడం లేదతు ేషంట్ త యౌతృయు. 2016 జూలెై లో మెమిడు తీసఽకోవడం 

ూమిాగ అరేళ ేనాటికూ డోసఽనఽ ఔీభంగ OWగ తగిగంచఽకొంటృ వచాుయు. 2016 డుళ ంఫర్ నాటికూ షేంటుఔు ఄళడుట,ీ తలనొ, 

ఔడెపనొ ూమిాగ తగిగతృో వడంతో మెమిడు తీసఽకోవడం భాతురేసయు. 

షంనుహదకుని  విఴయణ: అస్డిట ీభమ ము తలనొ గోధ భండ ిఅంటే ఎలమజీ ఴలేల  ఴచిి ఉంటుంది. కన క మొదట ఎలమజీక ిభంద  
ఇచిిఉంటే  వేమ ేఇతయతాి  మెమిడ ితీష కరకుండాన ేతగ గ నోు భ ఉండఴచ ి. ఒక భుఖాబ నై విశమం ఏమిటంట ేఎఴమెైనా శేంటు భన 
ఴదదకు ఴచిినపడు షంవమం లేకుండాన , దామ కభు లేకుండాన  మోగలక్షణాలు అనినంటిని చెఴలస్ందిగహ నుోి త్హ ంచాయౌ. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

10. మజక్షల ఆందోళన యుగమత 
02899 ....ముకె     

2016 భామిు 27వ తేదనీ 15 సవతషమల ఫాఫునఽ ఄతతు తయౌల తృికటీషనర్ వదదఔు తీసఽఔువచాుయు. ఇ ఫాఫు GCSE తేద ిమకీ్షఔు 
తమాయవపత చాలా ఄందోళ్న చ ందఽతేనానడె. ఇ మకీ్ష ఄతతు జీయతాతుక ైఔ భుకమబ నై భలుప వంటది.ి సధాయణంగ మకీ్ష 

ఄంట ేఎలాంట ిఅందోళ్న డతు ఇ ఫాఫుఔు ఏదో  త యౌమతు బమం తృియంబభభమ భుఔుక ర ంట యఔాం ఔడా వసోా ంద.ి దతీు తుమితాం 

భందఽలేమి రడడం లేదఽ కతూ ఇ ఫాఫు చిననటనిఽండు ఔడా గొంతేభంట తోనా, చయౌకలంలో జలుఫుతోనా  ఫాధడెత 
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డాఔీర్ సలహ ఄనఽసమించఔుండాన ేఏరో కొతున ఫాధా తురయణలనఽ రడరేడె. ఐత ేయటవిలల  తాతాకయౌఔ ఈశభనబేకతూ మోఖతువితాి 

భాతంి ఔయౌగదైి కదఽ. ఫాఫు తయౌల తృికటీషనమోా  భతడె చాలా సఽతునత భనసఽకడె, ఫారోదేఴగలు చాలా ఎఔుకవ ఄతు ఔడా 
చ తృయు. తృికటీషనర్ ఫాఫుఔు కూీంద ిమెమిడు సాచించాయు.   
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat 

chronic…నీటితో గంట ఴయకూ దితుమిషల కొఔసమ ిఄనంతయం 6TD  

6 రమల తమఴత ఫాఫు తయౌల మెమిడు ఄదఽబతంగ తుచేళందతు, మీక్షలు బమంలేఔుండా మమఖయౌగడతు, భుకమంగ ఫాఫుఔు 
భందఽల టల  ఎంతో యఱఴసం  మిగిందతూ తానఽ మెమిడు తూటితో ఔలడం భమచిితృో భనా ఫాఫ ే తనంతట తానఽ ఔలుపఔుంటృ 

ఈంటాడతు చ తృయు. ఫాఫు మీక్షలు బ,ే జూన్ లలో రిమగ రట ి పయౌతాలు అఖసఽీ లో వచాుభ. ళ  ీంఫర్ 27న ఫాఫు తయౌల 
టెయౌతౄో నోల  ఫాఫు మీక్షలోల  చఔకతు సో కర్ సధించాడతు మోఖలక్షణాలు ూమిాగ తగిగ ఱింతంగ ఈంటునానడతు చ పతేంట ేఫాఫు తౄో న్ 

తీసఽకొతు తనఔు భందఽలు ఄదఽబతంగ తుచేసమతు మకి్షా పయౌతాలు చాళ తన ళేనఴితేలు, ఫంధఽవపలు, ఄభాభ నానాన 

ఔడా ఎంతో అశయమ తృో తేనానయతు ఎంతో ఈదిఴఖనంగ చ తృడె. 2016 జూలెై నఽండు 27 భార్ు 2017 వయఔఖల సభమమంలో 
తనఔు అందోళ్నగతు, తాిడు గతూ భుఔుక ర ంట యఔాం కయడం గతూ, గొంతేభంట, జలుఫు ఆరేమీ లేవతు చఔకగ 
చదఽవపకోగలుఖుతేనాననతూ చ తృడె.    
ేశంటు విఴయణ: మజక్షలకు భుంద  నాలో బమ ంమహని ఴతా్తడ,ి ఆందోళన ఉండదే.ి నా ెనై నాకు ఎననన ఆవలు ఉండవేి కహనీ ఴతా్తడ ినా 
ఆతమ విశ్హాసహనిన దఫెుతీస్ంద.ి భా అభమ నుహికటీశనర్ న ండ ి భంద  తచెాిక గంట ఴయకు ితీ 10 నిమిషహల కొకసహమ  
వేష కునానన . తమహాత మెండు గంటలు విమహభం ఇచిి త్తమ గ  భంద  వేష కరఴడం నుహియంభించాన . మెండు వహమహలు వహడని తమహాత 
నాకెంతో తేయౌక అనించింద.ి ఎకుకఴ షభమం ఴతా్తడ ి లేకుండా ఉండగహయౌగేవహడిని. మజక్షలలో భంచి సో కర్ సహధించాన . 
దీనికంతటిక ి కహయణం నీటితో తీష కునన మెమిడీన.ే నన న ఈ యకంగహ ఆమోగాఴంతుణణి  చేస్నంద కు నుహికటీశనయుకు కృతజఞతలు 
తెలుపకుంటునానన .   
********************************************************************************************** 

 నుహికటీశనయల విఴమహలు 

నుహికటీశనర్ 02090 ఫాయత దేవభు 2001లో బిుతఴ ఈదోమఖం నఽండు దయ యయభణ చేళన యయు అధామతిభఔ సధనలో ూమిాగ 
తుభఖనభమామయు. బఖరన్  ఫాఫా  ైన ఈనన గిఢ యఱఴసం వలల  ఄనేఔ సయుల  ఱింతితులమం 
ర యలవచాుయు. ఄలా ర యల వసఽా నన సందయబభులో ఔసమ ి డాఔీర్ ఄఖగమఴల్ సర్ దాఴమ 
తుయఴఴింఫడె 3మోజుల ర ైతియోతుక్సష సదసఽషలో తృలగగ న ే ఄవకశం వచిుంద.ి ర ంటన ే రయు ఇ 
ఄదఽఫతబ ైన చికూతాష యధానాతుకూ అఔమిశతేలమామయు. ఎందఽఔంట ేఖతంలో కైయళ్లో జమగిని బ డుఔల్ 
కమంపలలో తృలగగ నన ఄనఽబవం యమకిూ ఈంద.ి ఇ ర ైదమయధానం ఖుమించి నేయుుకోరలన ేతనతో  

డాఔీర్ ఄఖగమఴల్ సర్ నఽ సందిించాయు. క్షుణింగ మశి్రయౌంచిన ఄనంతయం 12 భందతిో ఔడున 
SRHVPలో శిక్షణఔు ఄఖమఴల్ సర్ ఄంగఔీమించాయు. ర ైతియోతుక్సష ఔు మఔ ూయఴభు యయు 
ఆతయతాి తిామభానమ ర ైదమ యధానభులభన మకైట, భాగెనటకి్స థ య, ఔిితి ర ైదమభు, 
అముమైఴదం వంట ిరటలిో శిక్షణ ఔడా తీసఽఔునానయు. తిామభానమ ర ైదమ యధానంలో 
యమకిూ MD డుగీీ ఔడా ఈంద.ి కొంతకలం ర ఫైరి  యధానంలో తృికటీస్క చేళన తమఴత సక్షాతేా  
బఖవంతేడె ఄనఽఖీఴించిన ఇ ర ైదమయధానం ఔంట ేభమొఔ గొ యధానం ఏదమిు లేదతు 
యమకిూ ఄనఽబవం లోతుకూ వచిుంద.ి వంటమిగ సధన చేసఽకొన ే ఔంట ే బఖవంతేడు 
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ఄనఽజాఞ నఽసయం ర ఫైరి  ళవే చేమడబ ే ఈతాభం ఄతు ఫాయంచాయు. దీతుతు సభమిదసాా  యయు పటీమిా ర యళనపడె తానఽ ూమిా 
సభమం ర ైతియో ళేవ చేమడాతుకూగనఽ ఄనఽజాఞ , అశ్రమఴదభు ఆవఴభంటు యయు రిళన ఈతామతున సఴమి చియునవపఴ నవపఴత 
ఖీఴించ ేసమికూ యమికూ కొండంత ఫలం వచిుంద.ి ఄటనిఽండు ూమిాసభమం హిదమూయఴఔంగ ఇ ళవేక ైయతుయోగించసగయు. 
తదనఽఖుణంగన ేషేంటుల  ఔడా బఖవదానఽఖీహంతో  దద సంకమలో మసగయు.  

ఆలా ేషంటల  సంకమ ఫాగ మగిని  మిళాతిలోన ేక ైమెమిడుతు ఄనఔేభందికూ SRHVP దాఴమ ఆవఴడం ఆఫఫందగి తోచింద.ి ఔనఽఔ యమకిూ 
వచిున ఔ  యనాతనబ నై అలోచనతో 10 మియ్లమీటయల డాిర్ ళసలతో తయుచఽగ ఈయోగించ ేమెమిడులనఽ తమాయు చేసయు. యయు 
ఎనోనయకల రమధఽలఔు ర ైదమం ఄందించడంలో తుభఖనబ  ైఈనానయు ఔనఽఔ మనఽమనా ఇ ళసల సంకమ ఔడా  మగిితృో భంద.ి దీతుతో 
యమ ి వడంిగ ి (కమెంటర్) సిఽా తం భనం ఈయోగసిఽా నన 108 CC కొమోఫ ఫాఔుషఔు మెటిీంప ళ జైులో ఈనన చ ఔక  టెీనఽ తమాయు 
చేసయు (చితంి చాడండు).  

2008లో తన ఄంతయంఖ ఫిోధతో కైయళ్లోతు ఆతయ తృింతాలఔు ఔడా దీతుతు యసామించాలన ే అశమంతో సభ హళటల్ ఆంచారా్ గ 
ఈననమషీర బ డుఔల్ టసీి్క ఔతూఴనయున సందిించాయు. ముదట కొంత తిిగటించినటికట అ హళటల్ లో న లరమ ీర ైతయిోతుక్సష కమంప 
తుయఴఴించడాతుకూ పకోవడం ర ైతియోతుక్సష యషమంలో ఔ భుకమబ ైన బ ైలుమభగ ఄభవమిించవచఽు.  

2010లో యయు ముటీముదట ి AVP వర్క షప్ నఽ కైయళ్లో తుయఴఴించగ ఄద ే కలానఽఖుణంగ ఆతయ తృింతాలఔు యసామంిచింద.ి దీతు 

పయౌతబ ేసిఽా తం కైయళ్లో 100 ఔు  ైగ ఄంకూతఫావం ఖల తృికటీషనయుల  యసాితంగ ళవేలు ఄందసిాా  ఄదఽబత పయౌతాలు తృ ందఽతేనానయు. 

ఐత ేకొంత కలం ఖడుచిన తమఴత ఇ ర ైతియో తృికటీషనయుల  డఫుఫ చ యౌలంచి ఆతయ తిామభానమ ర దైమ యధానాలోల  శిక్షణ తీసఽకోవడాతుకూ 
ర ళ్ైతేననటుల  త యౌళంద.ి దీతుకూ కయణం తృికటీషనర్ లలో వమకూాఖత సధన లోంచడబ ేఄతు ఫాయంచి షేంటల ఔు, భమిము తృికటీషనర్ లఔు 
యోగలో భమిము అమోఖమం  ైఅధామతిభఔత ఫిావం  నై శిక్షణ ఆవఴడం తృియంభంచాయు.  

యమ ి నామఔతఴంలోన ే కైయళ్లోతు ర ైతియోతుక్సష టీం తురయణా భమమిు చికూతాష యధానంలో యనాతనబ ైన తోృ ి గీ ంలనఽ అయషకమిం 

జైళంద.ి ఈదాహయణఔు కసయగడ్ జిలాల లోతు ఎండోసలాపన్ ఫాదతిేల కోసం ఔ తిేమఔ మెమిడు తృమకజైితు ఇ టీం తమాయుచేళంద.ి 

ర ైతియోతుక్సష ఔు ఆంక యసాితంగ ళవేలందించాలన ేఈదాతాబ ైన ఫావంతో యయు తిీ మోజు తుచళే ే3 ర ైతియో ళ ంటయలనఽ తృియంభంచాయు. 
యయు కైయళ్ ర ైతియో నామస్క లెటర్ ఔు ఔడా 3 సంవతషమలు సంతృదఔులుగ తుచేసయు.  

యయు వందల సంకమలో ేషంటల ఔు ఄనఔే యకల రమధఽలఔు భుకమంగ సంతానలేమి, తాిఖుడె, థ ైమభడ్, ఔణుతేలు, భూత ియసయాఔ 

సభసమలు, PCOD, లుమకోమమి, ళా రల ఫఴిసఽీ  సభసమలు, చఽండెి, ఫటీతల, తృయవవపనొ, భఖరమ ి సభసమలు, భానళఔ 

సభసమలు, భూలశంఔలు, ఄలెమీా, అసాభా, ళ ైనళ టైిస్క, బుజాల తగింప, కటళ్ళనొపలు, వడద ఫఫ, కైనషర్ ఆలా ఎనోన రమధఽలఔు 
చికూతషనందించఽచఽనానయు. యయు ముఔకల ైన ఔడా ఎనోన మఱిోధనలు చేసయు. యయు CC1.2 Plant tonic నఽ ముఔకలలో లేత 

వమసఽలో ఆచిునపడె ఄద ి రట ి  యుఖుదలఔు ఎంతో ఫాగ సహమడెతేననటుల , ఄలాగ ై ఔట ి లేదా మెండె రమల లేత 

ముఔకలఔు ఆచిునటలభత ేభమింతగ ఈయోఖం ఔనడునటుల  యయు  ఔనఽగొనానయు. విదాధ మం వలల  ఒఔ సననగలిుల తేనాన సతమసభ 

సంసాలో అపస్క ఫేయర్ గ  ఫాధమత తుయఴఴిసాా న ేచ ఔుక చ దయతు అతభయఱఴసంతో కైయళ్ లోతు జిలాల లతునంటకిట సభ ర ైతియోతుక్సష చమేలన ే

ధేమమంతో తుచసేఽా నానయు. భుకమంగ మువతనఽ తన ఔుటుంఫ సబుమలనఽ ఔడా ర ైతియోతుక్సష లో కటలఔ తృత ి తుయఴఴించ 

వలళందిగ తృో ి తషఴిసఽా నానయు. ర ైతియోతుక్సష ఔు యయు చేళన ఄమోగ ఔిలకూ ఄభనందనలు త యౌమజైసాా  యమ ి ళవే కొతారమకిూ 
భాయగదయవఔం కరలతు సఴమితు తృిమిధసఽా నానభు. 

 ంచఽఔునన మోఖ చమతిలిు  
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• గ ంతు కహాన్ర్    
• అఫాాషనా లోభు 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

నుహికటీ శనర్ 10602 ... ఫాయత దేవభు  యయు 2009లో ఈతృధామమ వితాి నఽండు దయయయభణ తృ ందాయు. 1995 లోన ేయయు బఖరన్ ఫాఫా రమ ి
ఄనఽసయణమీుమలెై సంసా యొఔక ఄతున కయమఔీభాలలోనఽ భుకమంగ ఫాలయకస్క, బజనలు 
తృడడభు, రేదం చదవడం, జయమతిధామనభు చేమడం ఆలా ఄతునంటలిో తృలగగ నసగయు. యయు 
ళేరదళ్ రలంటీర్ భమమిు యదమరఴితు రలంటీర్ ఔడా. యయు 2012లో భహమషీరలో జమిగని 
భానవతా యలువల యదమఔు సంఫంధించిన డులభా కోయుషఔు ఎంఔ కఫడడబ ేకఔ ఇ కోయుషలో 
ఫంగయు తకతున ఔడా గెలుచఽఔునానయు. యమకిూ చిననటనిఽండు ళేవ చమేాలన ేతన ఈండదే.ి 
10వ సంవతషయం నఽండు కిామత ళదధ అముమైఴద మునాతు డాఔీర్ ఐన యమ ితండుకిూ సహమకమిగ 
ఈండరేయు. 2008లో యయు తీవబి నై జలుఫు దఖుగ ఔు ర ైతయిోతుక్సష మెమిడు తీసఽఔుతు మెండె మోజులోల న ే
రమధ ినఽండు దాయభమామయు. ఇ వమకూాఖత ఄనఽబవంతో  యయు భుఖుధ లెై ర ంటన ేర ైతియోతుక్సష కోయుషఔు 

నమోదఽ చేభంచఽఔునానయు. సఴమి చేతిలో ఔ ఈఔయణభుగ భామ ితన చఽటృీ  ఈననరమితు ళేయంచి తమించాలన ేసంఔలంతో 
2009లో భుంఫెలైో యయు కోయుష ూమిా చేసయు. తమఴత 5 సంవతషమలలో యయు రమతుకూ 3 సయుల  జమిగ ైబ డుఔల్ కమంపలలో 
తృలగగ నసగయు.  

2014 లో యయు చ న నైకూ తభ తురసం భామిున తమఴత తభ ఆంటవిదద  ేషంటలనఽ చాడడం తృియంబభభమంది. షేంటల  సంకమ ఔడా 
 యఖసగింద.ి సంసా కయమఔీభాలలో తృలగగ ంటృన ేకాయ సభమాతున ర ైఫరి  ళేవఔు యతుయోగంిచేరయు. ఆతయ తృికటీషనయలతో ఔలళ తన 

చఽటుీ ఔకల  యదీదగ ఈనన తృింతాలలో 15 మోజులకొఔసమ ిబ డుఔల్ కమంప్ లు తుయఴఴించరేయు.  

ఆలా ర ైతియోతుక్సష దాఴమ ళేవ చేళ ేఄవకశం లభంచడం సఴమి ఆచిున ఫంగయు ఄవకశంగ ఫాయంచేరయు. యయు ఆచిున మమెిడులు 
ఈయోగించఽకొతు ఫాఫా దమవలల  ేషంటల ఔు తగిగతృో త ేఅబ  అనందాతుకూ ఄవధఽలే ఈండవప. యయు ఎనోన సఴలకయౌఔ భమమిు దీయఘకయౌఔ 

రమధఽలనఽ ర ైఫరి  మెమిడుల దాఴమ నమం చేసయు. ఈదాహయణఔు 62 సంవతషమల భఴళి్, యౌవర్ యొఔక ళమోస ళస్క రమధితో ఫాధడెత 

ఄలోతితో యళగితృో భ ఇ తృికటీషనర్ దాఴమ కూీంద ిమెమిడు 3 న లలు తీసఽఔునానయు. 

CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen + CC9.2 
Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

భమొఔ కైసఽలో  68 సంవతషయభుల భఴిళ్ 7 సంవతషయభులుగ ఎభుఔలు, ఔండమల నొపలతో ఫాధ డెత ఄలోతి భందఽలు 
ఏమీ తుచమేఔుండా తృో భేసమికూ ఇ తృికటీషనర్ నఽ సందిించాయు. యమచిిున మెమిడుతో 8 రమలలో నాయుఱతం మోఖ సఴసాత తృ ందాయు. 

యమకిూచిున మెమిడు:  

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic  

#2. CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue   

ఇబ  108 ఫాక్సష నఽండు తమాయు చేళన కూంీది మెమిడులనఽ తయుచఽగ రడతాయు:  

1. CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic ఆయ అందోళ్న, 

అతభనామనత, జీయతభు  ైన యయకూా వంట ిరటికూ ఎంతో ఫాగ తుచేళనటుల  యమకిూ యుజువభమంద.ి  

2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic ఇ మెమిడు చయభ సభసమలఔు ఔయౌ ఆచిునటలభత ేరేఖంగ పయౌతం ఔతుంచింద.ి  
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3. CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic ఇ మెమిడు కిామత గమఔులఔు గొంతే సభసమలు లేఔుండా 
చేమడాతుకూగనఽ, గతంి చఔకగ ఈండడాతుకూ, ఫ ంఖుయు సభసమ తృో గొటీడాతుకూ ఫాగ ఈయోఖడునటుల  త లుసఽఔునానయు. 
ర ైతియోతుక్సష సధన ఎనోనయకలుగ ఈయోఖ డునటుల  యమ ి ఫావన. కలం ఖడుచ ే కొదీద  యమలిో ఎంతో మవియాన వచిు ేషంటలతో 
ేిభగ అతృమమంగ భాటలాడఖయౌగరైయు. సఴమీభ ేషేంటలనఽ తనవదదఔు ంరేయతు రమితో ేిభగ భాటలాడు రమ ిఫాధలనఽ 
తీయుడం తన ఔయావమభతు యమ ి ఫావన. యయు షేంటల ఔు భందఽలు సాచించ ే భుందఽ సఴమితు తృిమిధంచి తన ఄంతః చేతనలో 
సఽమించిన మెమిడున ేఆచేురయు. ర ైతియోతుక్సష తో ఇ మిాణం మోజు మోజుఔు సఴమికూ దఖగయవడాతుకూ సఴమి ేభినఽ తృ ందడాతుకూ 
చఔకతు మచఫాట ఄతు యమ ిఫావన .  

ంచఽఔుంటునన మోఖ చమతిలిు:  
• కకటెభుకలు చచ ిఫడినుో భన వహాధ ి    
•  దీయఘకహయౌక ను తా్తకడుప నొ   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

నుహికటీశనర్ 10602...ఫాయత దేశభు భానరయకూ ఎనోన మతీేలుగ ళేవ చేమాలన ే ఈదాతాబ నై అశమంతో తుచేమలనఽకొన ే రమలిో ఇ 

తృికటీషనర్ ఔయు. యయు ఫాయత ళ ైనామతుకూ చ ందని నౌక యఫాఖభులో వూమహతభఔ దయాతుకూ 
సబుమలుగ ఔడా ఈనానయు. ఄంకూత ఫావంతోనఽ, అఔటుీ కొన ేసఴఫావంతోనా తుచళేన యయు 
సమీఴసఽ నఽండు దయ యయభణ చేళన తయురత తభ చదఽవపనఽ కొనసగించి ఄబ మకిలోనఽ 
భమిము ఫాయత దేశభులోనఽ ఖల యశఴయదామలమాలలో టాీ లు పచఽుఔునానయు. యమికూ 
భుకమంగ ర నఽఔఫడున సభాజిఔ వయగ జిలఔు ళేవచమేాలన ేసంఔలభు ఈండదే.ి ఆటవీల 

యయు నామమార్క లో కమోమటై్ యంఖంలో సభాజిఔ ఫాదమత, భానయమ, సభాజిఔ 

తృిజెఔుీ ల నై ించ రమా  టుీ ఫడెలు ఄనన ఄంశభు  నై ప లోలప్ చేసయు. యయు 
తిమభానమ ర ైదమ దధతేలమన సభ సంజీవతు, ఔిితి ర ైదమం, తృిణిక్స భమిము తీటా 

ఴీయౌంగ్, మకైట, NLP, అఔుమ జిర్, సఽజయక్స, ఴితృో న భమిము స ండ్ థ యలలో శిక్షణ తృ ంద ి తభఔు దఖగయలో ఈనన గీ భాలలోతు 

జిలఔు తుసఴయా ళవేలందించరేయు. 2015లో యయు పటీమిాలో సభర ైతియోతుక్సష ఖుమంిచి త లుసఽకోవడాతుకూ తుయిభంచఽకొతు 

నవంఫమోల  AVP శిక్షణ తీసఽకొతు తిమిగ ి2016 బ ేఔలాల  VPగ తృ ి మోట్ ఄమామయు.  
ఖడుచిన సంవతషయం నఽండు కైయళ్ లోతు ఆతయ ర ైఫరి  తృికటీషనర్ లతో ఔలళ న లరమ ీ కమంపల తుయఴహణలో తృలగగ నఖలఖడం 

బఖవదనఽఖీహంగ యయు ఫాయసఽా నానయు. న లకొఔసమ ికోచిలో జమిగ ైర ైఫరి  సదసఽషలో తృలగగ నడం కొతా యషమాలు నేయుుకొనడాతుకూ, 
ఄనఽబరలు ంచఽకొండాతుకూ ఎంతో ఈయోఖఔయంగ ఈననటుల  యయు ఫాయసఽా నానయు. ళేవలో ఫాఖంగ ఎంత దాయబ నైా మిాణం 

చేసాా  ఎపడభనా ఎఔకడభనా భందఽయౌవడాతుకూ యలుగ ర లెనస్క కూట్ ఎపడా యమ ిచ ంతన ేఈంటుంద.ి యయు తభ షేంటుల  

ఄందమితూ మెమిడులనఽ తూటతిోన ే రేసఽకోరలతు ఄద ే ఈతాభబ నై దధతి ఄతు సాచిసా యు. ర ఫైరి  మెమిడుల దాఴమ ముఔకలు, 
జంతేవపలు సఴసాత తృ ందడం యమకిూ ఎంతో ఄనందం ఔయౌగించ ేఒక ైకయమఔీభభు.  
యయు ఎంతోభంద ిభానళఔ మోఖులఔు ర ఫైరి  మెమిడుల దాఴమ అమోఖమం ఔయౌగించాయు. అందోళ్న, వతాిడు, భానళఔ సభసమలఔు CC15.2 
Psychiatric disorders కచిుతంగనా, రఖేవంతభుగనా తుచేళ ే మమెిడు ఄతు యమ ి గిఢ యఱఴసభు. ఈదాహయణఔు 23 
సంవతషమల ఆంజితూమింగ్ గీ డెమభేట్ 3 సంవతషమలుగ బమభు, అందోళ్న, తీవ ిభాందమభు, అతభనామనత, భఫుఫగ డల్ గ 
ఈండడం వంట ి భానళఔ రమధితో ఫాధ డెత ఄనేఔ భిాదాలఔు ఔడా ఖుమిఄ వపత ఈండరేయు. ఇ యదామమిధ భానళఔ 
ర ైదఽమణిి సందిించి కౌతుషయౌంగ్ తీసఽకొనడాతుకూ తుమఔమించినా ర ైఫరి  మెమిడు తీసఽకొనడాతుకూ భాతంి ఄబమంతయం  టీలేదఽ. 2016 
అఖసఽీ  5న తృికటీషనర్ కూీంద ిమమెిడు ఆచాుయు: 
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CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 

tonic…QDS తూటతిో  
భూడె మోజుల తమఴత ఇ ఄఫాఫభ తండు ి తన ఔుభాయుతు వియానలో 25 ఱతం భాయు వచిునటుల  ఖభతుంచాయు. రయంలోన ే

ఄఫాఫభ తన ఔయారమతున ఖుమిాంచి జీయతభు  నై యఱఴసభు  ంచఽకొతు ఈదోమఖ ఆంటయౄఴాలఔు ఔడా ర ళ్ళడం తృియంభంచాడె. 
ఆతతుకూ డోస్క భూడె రమల తమఴత OD గనా ఏడె రమల తమఴత OW గనా భమో న ల తమఴత ూమిాగ భాతురేమడం 

జమగిింద.ి 2017 ఏలి్ నాటికూ ఄఫాఫభకూ ూమిా అమోఖమం చఔేయడబ ేకఔ కెనడాలో భంచి ఈదోమఖం సంతృదించఽకొతు అనందంతో 
జీయతం ఖడెపతేనానడె. 
యయు భనందమలిో ఈనన ఄంతఃశఔుా లఔు దఽనఽ టిీ ఄంతః చేతనానఽసయభు నడవడబ ేసమిమభన భాయగభు ఄంటాయు. మెమిడు 
ేషంటల ఔు ఆచుే భుందఽ తృియధనతో ఆవఴడబ ే కదఽ తన ేషంటలనఽ ఔడా నభభఔభుతోనఽ తృియధనతోనా తీసఽకోవలళందిగ 
సాచిసా యు. 
’’ఄందమితూ ేిమించఽ ఄందమతిూ ళయేంచఽ‘’ ఄన ే సఴమి సాకూాతు అచయణలో  టీటాతుకూ, దివమఫావనలనఽ ఄనఽబవంలోతుకూ 
త చఽుకొనడాతుకూ సభ ర ైతియోతుక్సష ఔ ఈతాభ సధనం ఄతు యమ ి ఄభతృిమభు. ఇ కయణంతోన ే మిఖతా ఄతున ఆతయ ర దైమ 
దధతేలనఽ యడనాడు సభర తైియోతుక్సష  ైన ేూమిా ధామసనఽ లఖనం చేసయు. ఇ ర ైతయిోతుక్సష ళేవ దాఴమ భనసఽ లమభభమ 
తిమేకూంచి ఔ వమకటా టాల , వసఽా వప టాల  సంగటన టాల  తుయిమం తీసఽకొన ే సా భ నఽండు ఄంతా బఖవత్ సంఔలభు వలలన ే

జయుఖుతేంద ి ఄన ే సా భకూ ఎదిగనిటుల  యయు అనందంగ వమఔా యుసఽా నానయు. ళాతజిఞత ఄలవడడాతుకూ ఆద ే ధిాన సో తృనభు 
ఔనఽఔ ఆద ిర ైతియో ళేవ దాఴమ సఽలబసధమభు ఄతు యయు వమఔాం చసేఽా నానయు. 
ంచఽఔుంటునన మోఖ చమతిలిు  

 భధ బేసభు      
 హ ైనుో థెైమహభడ్ 

********************************************************************************************** 

ివనలు జవహఫులు 

1. ివన: నా లే ంటు కైవలం మెమిడు ల్ష ఫాటిల్ నఽ తన మొభుభ ఫాఖంలో  టుీ కొననంత భాతభిునన ేతనకెంతో తయేౌఔగ రమధ ి

తువితాి ఐనటుల  ఄతుసోా ందతు చ తృయు. దీతుకూ తిేమఔబ నై కయణం ఏబ ైనా ఈందా?   

జవహఫు: తుజబ.ే కొందయు షేంటుల  ల్ష నోటితో తీసఽఔుననపడె ఎటిీ  పయౌతం ఔతుంచిందో ఄదపేయౌతం మెమిడు ఫాటిల్ నఽ తభ 
శమమీతుకూ దఖగయగ ఈంచినపడె ఔడా ఔయౌగిందతు చ తృయు. దీతుకూ కయణం ఏమిటంట ేకొందమ ిశమీయ తతఴం సాక్షభ ఔంనాలఔు 
ఔడా చాలా సఽతునతంగ తిిసందించడం వలన కైవలం శమమీతుకూ దఖగయగ ఈననటకిట ఇ సాక్షభ శఔుా లనఽ 
ళఴఔమించఖలుఖుతాయు. ఆద ిూమిాగ మెమిడు తీసఽకొన ేవమకూా  నై ేఅధాయడు ఈంటుంద.ి  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. ివన: నా ేషంటు చాలా సంవతషమలుగ పపసఔుహయంలో (పల యల్ కమయటలీో) చీభు చమేిన రమధతిో (empyema) ఫాధ 
డెతేనానయు. ఄతతుకూ నేతుచిున CC15.1 Mental & Emotional tonic +CC19.5Sinusitis  మెమిడు తుచమేలేదఽ. మీ సాచన 
ఏమిట?ి   

జవహఫు: ఎం భైా రమధి ఄనదే ిసధాయణంగ ఈమితితేా లు వంట ిశమయీ ఫాఖ ఔుహమలలో చీభువంట ిదవిం చయేడం వలన వచుే 
రమధ.ి దీతుకూ మెమిడుగ  CC19.3 Chest infection chronic + CC19.6 Cough chronic and CC15.1 Mental 

& Emotional tonic ఆసా భు. ఆది దీయఘకయౌఔబ ైన రమధి ఔనఽఔ నమభవడాతుకూ చాలా సభమం తీసఽఔుంటుంది. 
ఄంతేకఔుండా అహయ ఄలరటల లో భాయులు భుకమంగ మతిి ూట తఔుకవ అహయం తీసఽకోవడం భంచిది. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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3. ివన: సధాయణంగ భామెకటోల  దొమకి ై మైఔు డఫాఫలు ఄలమమితుమంయ ఐ ఈంటామన ే ఈదేదశమంతో నేనఽ నా మెమిడు ఫాటిల్ష 
భమిము 108CC ఫాఔుషనఽ ఔ డఫాఫలో ఈంచానఽ. కతూ ఆటివలే ఇ డఫాఫ ఄమసకంతభునఔు అఔమిశతభవడం చాళ 
అలోచనలో డాి నఽ. ఆలాంట ిఆనఽ డఫాఫలలో మెమిడు ఫాఔుషలు ఈంచఔడదన ేతుమభం ఎద ైనా ఈందా?    

జవహఫు: సధాయణంగ బ టల్ ఫాక్సష లో ఈంచిన తృల ళీక్స ఔంటభనమోల తు మెమిడులు ఏయధంగ ఫిాయతం కరో ఄలాగ ై108 CC ఫాక్సష 
ఔడా ఫిాయతం కదఽ. ఐత ేమీ SRHVP తు భాతంి ఄటిీ డఫాఫలఔు దాయంగ ఈంచడం త యౌర నై తుయిమం ఄతు ఖీఴించండు.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. ివన: కయుల , ఫసఽషలు, యభానాలలో మిాణం చేసఽా ననపడె రట ి ర ైఫేషిణ్ భనం తీసఽఔుతు ర యళళ ర ైఫరి  మెమిడులు మీద 

డెతేందా? 

జవహఫు:  మిాణించ ేకయుల , ఫసఽషలు, యభానాలు వంట ిమోటాయు సంఫంధబ ైన రహనాల ర ైఫేషిణ్ లవలల  ర ైఫరి  మెమిడులు  ైన  
ఎటువంట ిఫిావం ఈండదఽ. కతూ యభానంలోతుకూ వచేు ఎలకోీో భాగనెటకి్స మడైుభషేన్ ర ఫైరి  మెమిడులు  ైన ఫిావం చాసఽా ంద.ి 
ఐత ే తిీ ఔక 108 కొమోఫ ఫాక్సష లోనా మాంట ి మడైుఏషణ్ మెమిడులనఽ ఔలడం జమిగింద.ి కొందయు తృికటీషనయుల  తభ CC 
ఫాఔుషలనఽ ఄలమమితుమం తోౄ భలోల  చఽటీడం దాఴమ జాఖీతా చేసా యు. కతూ దీతుతు తిమగి ి ఈయోగించడంలో తోౄ భల్ ఔు 
ఔనానలుగతు, చియుఖులు గతూ లేఔుండా జాఖీతా వఴించాయౌ. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

5. ివన: ర ైఫరి  ళేవనఽ భమింతగ ఄంకూతఫావంతో కొనసగించడాతుకూ తృికటీషనర్ లఔు మీమిచుే సాచనలేయ? 

జవహఫు: ఄఔుంఠిత దీక్షతో భనం చేళ ేసధనలో లేదా ళేవలో తుభఖనభభత ేదాతులో ఎదఽయభేమ ఔషీ, నషీ లఔు ఔుీ ంగ ితృో ఔుండా 
భుందఽఔు తృో ఖయౌగైందఽఔు కవయౌళన సామిా, ేయిణ భనం చేళ ేళేర ేభనఔు ఔలుఖజసైఽా ంద.ి సధాయణంగ ర ైతియోతుక్సష ళవేనఽ 
ఄంకూతఫావంతో చేళ ే రమికూ ఄడింఔులు లేఔుండా భుందఽఔు తృో ఖయౌగైందఽఔు కవయౌళన శకూాతు ఄద ే ఆసఽా ంద ి ఄతు తుయదవందంగ 
చ డాతుకూ ఎనోన ఄనఽబరలు ఈనానభ. ఐత ే కొకఔక సమ ి కొతున ఄననఽఔల మళిాతేలు తృికటీషనయలఔు ఫాధాఔయంగ 
మణిమించ ేమళిాతేలనఽ తోిళపచులేభు. భుకమంగ కోటిఅశలతో కొీ తాగ ఇ ళవేలోతుకూ ఄడెగిడున తృికటీషనయలఔు తిిఔలబ నై 
మళిాతేలు ఎదఽయభత ే రమ ి ఈతాషహభంతా తూయుగమితృో తేంద.ి ఇ మళిాతితు ఄధఖిమించడాతుకూ ఎన ననోన చయమలు 
చేడెతేనానభు. ఆటవీలే చేయుఫడున బ ంటర్ దదతి కొతారమికూ ఈతాషహంగ ఈలాల సంగ భుందఽఔుతృో వడాతుకూ కవలళన 
భానళఔ సామిాతు ఔయౌగిసఽా ంద.ి తృతరయు ఔడా తాభు అతభయఱఴసంతో తభ వితాితు కొనసగించలేఔతృో తేనానం ఄతు 
ఫాయంచినటలభత ే ఇ దధతిలో తభ ేయుల  నమోదఽ చేసఽకోవచఽు. బేభు మిభభయౌన మీఔు దఖగయగ తుయఴఴింఫడెతేనన 
మీటింఖులఔు, వర్క షపలఔు లవడంలో ధిాన లక్షమం మీయు ఆతయ తృికటీషనయల సహకయం తీసఽకోవడాతుకూ మీకైబ నైా  
సందహేలుంట ే తువితాి చేసఽకోవడాతుకూ ఄతు ఖీఴించాయౌ. మీఔు దఖగయగ ఈనన ర ఫైరి  తృికటీషనయల యవమలు కరలంట ే 
healerInfo@vibrionics.org ఔు రిమండు. ఄబ మకి, కెనడాలో ఈననరయు నేయుగ మీ కోఅమిినటేర్ నఽ  

healerInfo@us.vibrionics.org.  ైన సందిించ వచఽు. ఔరళే్ తృికటీషనర్ లు తగిన ఄనఽబవం, జాఞ నభు లేఔ కూల షీబ నై కైసఽలఔు 
నామమం చేమలేఔతృో త ే అందోళ్నలఔు ఖుమికఔుండా comboQueries@vibrionics.org   ై భా టీంనఽ సందిించండు. మీఔు 

ఈయోఖఔయబ ైన సభాచాయం ఄందించడాతు రమెపడె ళదధంగ ఈంటాయు. కొందయు తృికటీషనయుల  తభఔు ేల ంటులు మవడం లేదతు 
చ పత ఈంటాయు. ఄటిీరయు జంతేవపలు, ముఔకలఔు భందఽయౌవఴవచఽు. ఄలాగ ైమీ బ భల్ ఎడసి్క లు, ళ ైకప్ ఐడులు, తౄో న్ 
నంఫయుల  ఆవఴడం దాఴమ కొంతభంద ిషేంటుల  మిభభయౌన సందిించవచఽు. ఄతునంటితు మించి జభు, ధామనభు, నాభసనమయణ 

చేమడం, బజనలు, సీడ ీసమికల్, సతషంగలలో  తృలగగ నడం, అధామతిభఔ సఴితమం చదవడం దాఴమ మీవమకూాఖత సధననఽ భానఔుండా 
కొనసగించడం చాలా ఈతాభం. 

********************************************************************************************** 

mailto:healerInfo@vibrionics.org
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 దిఴా వ ైద ాని దిఴా వహణణ 

 

“భానవ జీయతభులో ఆతయులు తూఔు తూవప ఆతయులఔు యసయం ళేవలందించఔుండా భనఽఖడ సగించలేతు యషమం తూవప 
ఖీఴించాయౌ. నామఔుడె-ళేవఔులు, మితృలఔులు-మితృయౌతేలు, ఖుయువప-శిషేమలు, మజభాతు-ఈదోమగ,ి తయౌలదండెిలు-లలలు 
యయంతా ఔడా ఔమ ి ళవేల నై భమొఔయు అధాయడిరమ.ై తిీ ఔకయౄ ళేవఔుడ.ే తూవప ళేయంచ ే మెతైే భమమిు ఔయౌరడె 
తిిపలంగ తూఔు అహయభు, దఽసఽా లఔు కవలళన తాిితు ఎంతో శీభతో ండుంచి ళేవ యౄంలో ఆసఽా నానయు. బఖవంతేడె 
సిదించిన ఇ దేహభు, ఫుదిధ , ఆందిమిాలు, భనసఽ, తుమబఖుమలఔు ళవే చమేడాతుక.ై కఫటిీ బఖవత్ ఄనఽఖీహం సధంిచడాతుకూ 
ళేవఔు మించిన ఈతాభ సధనా భాయగం లేదఽ ఄతు ఖీఴించండు.       

...షతాసహభ ఫాఫా,"స్ేఴకు షభాన బ ైనద.ి" 21 నవంఫర్ 1986    

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ఎఔుకవ ముతాంలో భనం తాిగ ైతూయు భూతంి యౄంలో ఫమటఔు ర యలతృో తేంద.ి దాతులో చాలా సాక్షభబ నై ఫాఖభు తృిణ శకూాగ 
భాయుతేంద.ి ఄలాగ ైఅహయం ఔడా. ఔనఽఔ భనం తిన ేఅహయభు, తూమ ైభన వమకూాతాఴతున తుయిభసా భ. భనం తిన ేఅహయభు తాిగ ై

తూయు సమిమభన మీతిలో తుమంతిించఖయౌగిత ేభనం దివమతాఴతుకూ చేయువ కఖలుఖుతాభు. ఔనఽఔన ేపపడ్ ఇజ్ గడ్ ఄనానయు. ఔనఽఔ 

అహయభునఽ  విధా చళేేా  ద ైవభునఽ విధా చేళనటేల . ఔనఽఔ అహయభు విధా చేమఔ తగనింత అహయబ ేతీసఽకోరయౌ, సతిఴఔ అహయబ ే

తీసఽకోరయౌ. ఄవసయం ఔనాన ఎఔుకవగ ఈనన అహమతున ఄవసయబ ైన రమకిూ ఆచిురమేాయౌ. 

                                                                                               ...సతమసభ ఫాఫా, " సతమసభ ఫర ధ - సంచిఔ 1  

                                                              https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html
    

********************************************************************************************** 

 ికటనలు 

జయగన నన శిక్షణా శినృమహలు 
❖ నూహిన్స్  డోమోా గేన : పనశుయణ గోలీ (మిప షిర్ ళ మినార్) & AVP శిక్షణా శితయం 2017 జూన్ 3-4న, సందిించవలళన వమకూా 
డాతుభెల్, ఇ-బ భలు:  trainer1@fr.vibrionics.org 

❖ ఇండిమా పట్టమ ా: AVP శిక్షణా శితయం 10 -14 జూలెై 2017 , సందిించవలళన వమకూా లయౌత,  

ఇ-బ భలు: elay54@yahoo.com  తౄో న్ నంఫయు 850 067 6092 

❖ ఇండిమా పట్టమ ా: AVP శిక్షణా శితయం 18-22 నవంఫర్ 2017, సందిించవలళన వమకూా లయౌత,     
ఇ-బ భలు: elay54@yahoo.com  తౄో న్ నంఫయు 850 067 6092  

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html
https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html
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❖ ఇండిమా పట్టమ ా: SVP శిక్షణా శితయం 24-28 నవంఫర్ 2017, సందిించవలళన వమకూా ఴేభ,  
ఇ-బ భలు: 99sairam@vibrionics.org 

********************************************************************************************** 

 అదనప షభాచాయం   
 

1. ఆమోగా చిటాకలు   
నీయు భమ ము ఆమోగాభు - 3 ఴ ఫాగభు - షసజ దధత్తలో మ శుదధబ ైన వకాిముతబ ైన నీయు.  
భన శమయీభులో ఎఔుకవ ఫాఖభు తూటితో చేమమిునన యషమభు భనందమికట త లుసఽ. తూటికూ ఖుయుా ంచఽఔున ేశకూా ఎఔుకవ. ఔనఽఔ 

భనభు శకూావంతంగనఽ, మోగలఔు దాయంగనా, ఈండాలంట ే  తిీమోజు తగనింతగ తూటతిు న భభదిగ ఱంతిముతంగ ేిభగ 
తాిగయౌ. ఄలా భనం తీసఽకొన ేతూయుఔడా మయిదధబ ైనదగి ఈండాయౌ. .  

ించ వహాాంగహ తగుగ తునన జలనిలాలు:  ఔ సమైఴకియభు ించ జనాఫాలో 1/5 ఫాఖభు జిలు తగనింతగ తూయు లేతు 

తృింతాలలోనఽ, 1/4 ఫాఖభు జిలు యదధ  జలభు దొయఔతు తృింతాలలోనా తువళసఽా నానయు. ఔరళే్ ఄఔకడ తూయు ఈనాన ఄది 

తాిఖడాతుకూ యోఖమంగ ఈండదఽ. ళేఴదనభు చేళన తూటిలో కతుజ లవణాలు ఈండవప ఔనఽఔ ఄద ి అమోగమతుకూ ఄంత భంచిదకిదఽ. 

తృల ళీక్స కమనలలో లబమభభమే మినయల్ రటర్ లో భయౌనాలు ఈండఔ తృో వచఽు కతూ భన శమమీతుకూ కవలళన జీవశకూా దాతులో ఈండదఽ. 

ఔనఽఔ  తూటతిు సయళ్బ నై దధతేల దాఴమ యదధయచడం, శకూావంతం చేమడం, తులవ చేమడం ఖుమించి త లుసఽఔుందాం.  

1. శుదధయచడంలో లోహల నుహతి.  

తృిచీన అముమైఴద  ఖీంధాలలో మగ,ి ర ండు తృతలిలో తూటతిు తులఴ చేమడం దాఴమ మియదధబ ైన రటగి భాయువచఽు ఄన ేసిా వన 

ఈంద.ి ఆటీవల ర లువడున మఱిోధనా పయౌతాలు మగ ి భమిము ర ండు లోహలు తూటితు సాక్షభజీయ యఴితంగనఽ అహమతున 

యదదయచడాతుకూ, గమాలనఽ భానడాతుకూ ఈయోఖఔయబ నైవతు  త లుపచఽనానభ. 

2. మహగ నుహతిల లోని నీయు – అఴగహసన 5-7
  

ఄబ మకిలోతు జాతీమ అమోఖమ సంసా తుయఴఴించిన మఱిోధనలో మగ ి తృత ి తూటలిోతు సాక్షభజీవపలనఽ తొలగించి యదధయచఖల 

ఖుణభు ఔయౌగనిదతు త యౌంద.ి ఄలాగ ై ఄబ మికలోతు రతావయణ మిఱోధనా సంసా ఆద ే యషమం ధఽివ మిచింద.ి ించ అమోఖమ 
సంసా కియభు మగితృతలిో తులఴ చళేన తూటలిో ఈనన మగ ి మభిాణం తుమిదషీ భిాణాలు కియం ఈండవలళన 2 mg/litre 

భాతబి ేఈంటోందతు, ఄలాకఔ ఆద ి 2.5 mg/litre, ఈననటలభత ేతూట ియొఔక యుచి చేదఽగ భాయుతేందతు ఇ మిభాణం ఆంక 
 మగిిత ేతూట ియొఔక యంఖు ఔడా భామితృో తేందతు ఇ సంసా త యౌంద.ి  

3. మహగ నుహతిల లోని నీయు – ఒక అభృతం! 8-13  

భన తృిచీన ఱసార రంఖభమం కియభు నాలుఖు ఖంటలు ఆంక ఱరీమసకయంగ కరలంట ే మతంితా మగ ి తృతలిో ఈనన తూటికూ 
అమోఖమభు, శకూా తుచేు ఖుణం భుకమంగ కలేమభునఔు ఫలాతునచుే ఓషదఖుణం వసఽా ందట. మగ ి భన శమయీభులోతు pH 

అభల తఴభునఽ సభతృళ్ళలో ఈంచఽతేంద.ి ఇ తూయు భన శమీయంలో ఔ  సహజబ నై మాతీు అకూషడ ంట్ లా ఈంటృ జీవఔణభుల 

చేత సఽలబంగ ఖీఴించఫడు అమీదోఔయణనఽ లేదా ఴెైడీషిణ్ నఽ  ంచఽతేంద.ి ఔట ి లేఔ మంెడె గల సఽల ఇ మగితృతలిలోతు తూయు 
ఈదమబ ేతీసఽఔుంట ేభన  ఈదయభులోతు యషదామధ లనఽ తొలగించేటందఽఔు సహఔమసిఽా ంద.ి అముమైఴదం ఏం చ పతోందంట ే ఇ  

తూయు శమయీంలోతు రత, తా, ఔతౄలనఽ సభతృళ్ళలో ఈంచఽతేంది. ఇ తూయు జీమి శమ యుఖభతలనఽ తొలగించి, వణిభులు మఔుండా, 
ఱఴశ, హిదమ, ఔండమల సభసమలు మఔుండా తోడడెతేంద.ి      

 

mailto:99sairam@vibrionics.org
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4. మహగ  నుహతిలలో నీటిని విచక్షణతో గరహ ంచండ ి6, 12, 13  

భనభు మోజూ తీసఽఔున ేతూటతిో తృటు ఇ మగ ితృతలిోతు తూటితు ఈదమభు సమంతభిు తీసఽఔుంట ేభన శమమీతుకూ కవలళనంత 

మగ ిభన శమయీభులోతుకూ చేయుతేంద.ి (1.2 mg మోజుఔు). ఇ యధంగ 3 న లలు చళే ఔ న ల యమభం ఆరఴయౌ. దాతువలల  భన 

శమయీభులో ఎఔుకవగ ేయుఔునన మగ ి తులఴలు తొలగింఫడతాభ. న ల తమఴత ఇ దదతితు తిమగి ి కొనసగించవచఽు. ఆలా 
జీయతాంతభు చేళేా  ఄనామోఖమభు భన దమజిైయదఽ.   
అముమైఴదం తులఫడు తూళ్ైళ (లేఔ అహమతున) తాిఖడాతున సభమిధంచదఽ. ఄంతేగఔ భనం తాిగ ై తూయు ఎలలపడా గోయుర చుగ 
ఈండాలట. భనం చలలతు తూయు తాిగిత ే అ తూయు శమయీ ఈషిో ఖీతఔు చేమవైయఔు ఎఔుకవ ముతాంలో జీమి శమభునఔు యఔా సయపమ 
జయుఖుతేంద.ి దీతువలల  బ దడె భమమిు ఖుండ ఔు కవలళనంత యఔా సయపమ కఔ రట ితుతీయు ద ఫఫతింటుంద.ి 

5. వ ండ ినుహతిల లోని నీయు 12, 14-16  

ేివపలలో ఈండ ేరమధ ికయఔబ ైన ఫామకటీమమిా  నై చళేన మఱిోధనలో ర ండు తృతలిలోతు తూటికూ ఇ ఫామకటీమమిానఽ తుయౄభలనం చళే ే

శకూా ఈందతు త యౌళంద.ి ర ండు మిశీభాతుకూ ఖుమమిభన సాక్షభ కూీభులు 6 తుమిషల ఔంట ే ఎఔుకవ ఫతిఔలేవప ఄతు బేధావపల 

మశి్రలనలో త యౌళంద.ి నాస ఄంతమకి్ష మఱిోధనా సంసా ర ండు అమతూఔయణభు దాఴమ తూటితు యబ ి మచి ే యషమన్ దధతిన ే

ఄనఽసమసిాా  ఈంటుంద.ి అముమైఴదం కియభు ర ండు తృత ి లోతు తూయు ఱమయీఔ తా దోషతున తొలగించి మోఖతుమోధఔ శకూాతు 

 ంచఽతేంది. ఔనఽఔ ఇ తూటితు మోజూ  తీసఽకోరలతు చ ంద.ి   .  

6. ఇతాడ ినుహతిలలోని నీట ిగుణాలు 17-18  
 

తిటన్ దఱేతుకూ చ ందని సాక్షభజీవ ఱసారజుఞ లు ఆతాడు తృతలిలో తులఴ చేళన తూటికూ తూట ి దాఴమ రమంచ ే మోగలనఽ ఄమిఔటేీ 
ఖుణభుననటుల  ఔనఽగొనానయు. ఫామకటీమిమా ఇ తూటలిో తన ఈతుకూతు కొలోతేననటుల  యయు చ తృయు. ఆతాడులో 70 ఱతం మగ,ి 30 

ఱతభు జింఔు ఈంటాభ. ఔనఽఔ దీతులో ఈండ ేమగ ిఄమానఽల వలల  తూయు యబిడెతేంద.ి ఄభవిదిధ  చ ందఽతేనన దేఱల రయు 
తభ తృిచీన యధానభులో వలన ే ఆతాడు తృతలిలో తులఴచళేన తూటితు రడడం ముదలు  టిీనటలభత ే చాలావయఔు తూటిదాఴమ 
రమంచ ేరమధఽలనఽ ఄమఔిటీవచఽు.   

7. లోస నుహతిలన  శుబి మ చ ేధ్ధత్త 19-20  

మగ,ి ర ండు, ఆతాడు తృతలినఽ తిీ మోజు తుభభకమ లేదా తుభభ జూమస్క తో, ఈప లేదా చింతండె పలుసఽతో ఔయౌ (ఔలఔ 

తృో భనా పయరలేదఽ) ఈయోగసిాా  బ లల గ తోభుత యబియచాయౌ. ఄయతుమిషం తోమిన తమఴత తూటితో యబియచాయౌ. సహరఫఫర్ 

ఎటిీ మిళాతేలలో ఈయోగించమదఽ. ఆరేకఔ రేమ ైదధతేలదాఴమ ఔడా ఇ తృతలినఽ యబ ియచవచఽు.  

8. భటీి నుహతిలలోని నీయు 12, 13, 15, 21-22  

భటిీ తృతలిలో తులఴ చేళన భటిీ రసనతో ఔడున చలలతు తూటితు తాిఖడం అమోఖమబ ేకఔ అనందాతునఔడా ఆసఽా ంద.ి ఫాగ రేడుగ 
ఈండ ేరేసయ తాతృతున తటుీ కోవడాతుకూ ఆయ ఫాగ ఈఔమిసా భ. భటిీతృతలిు తభ లోతు తూటితు అయమ ి  దాఴమ చలలఫయచడబ ేకఔ 

తఴయగ శమీయ ఈషిో ఖీతఔు చేయుకొంటాభ. భటిీతృతలి ఔుండ ే సననతు సాక్షభ యంధాిలు వలలన ే ఆద ి సధమభవపతేంద.ి భమ ై ఆతయ 

తృతలిఔు ఇ సదఽతృమం లేదఽ. భటిీ సహజబ నై క్షాయ ఖుణాలునన దాయధభు కఫటిీ ఇ తూయు శమయీభు లోతు ఄభల తఴభు pH నఽ 
సభ తృళ్ళలో ఈంచఽతేంద.ి ఔనఽఔ ఇ తూయు ఎళడుటీతు తగిగంచి గమస్క సభసమలుననరమికూ ఈశభనం ఆసఽా ంద.ి ఔుండలలో తులఴ 

చేళన తూయు జి్ లో తూట ి వలె నోటకిూ ఆఫఫంద ి ఔయౌగించఔుండా బ లల గ చలల గ నోటలిోతుకూ జామ ి తృో తేంద.ి కాయ ఔడెపతో దీతుతు 

తాిగలనఽకొన ేరయు ఇ తూటతిు కొంచం రేడు చేసఽకొనవచఽు. భటిీతృతలిు తఔుకవ ధయఔు లభసా భ ఔనఽఔ ఄందమకిట ఄందఽఫాటులో 
ఈంటాభ. ఐత ేయటితు మెండె మోజులకొఔసమ ియబ ిమచి ేసభమంలో సఫుఫ ఈయోగించ ఔుండా ఫషి్ తో బ యౌలగ యబంి చేమాయౌ. 

భటిీ తృతలిు దొయఔతు క్షంలో తృల ళీక్స తృతలిు రడ ేఫదఽలు ళీలు తృతలిు రడవచఽు.  
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9. షూయాయశిమక ిగుమ చేస్న నీయు 13, 23-26  

సాయమ యశిభ తూట ియొఔక ఖుణాలనఽ  ంచఽతేంద.ి కొతున మఱిోధనల కియభు కోఫాలీ్ ఫూల  గల స్క ళసలో తూటితు తృో ళ సాయమయశిభ లో 
20 తుభుషలు ఈంచినపడె (లేఔ ఔితిిభ ర లుతేయులో ఖంట సభమం) అ తూయు సాక్షభజీవ యఴతిం ఓతేంద.ి దీతుతు కొంచం 

ళేప ఉడం దాఴమ దాతులోకూ శకూా చయేుతేంద.ి ఐత ేదీతుతు లోహం కతు భూత లేదా  తృల ళీక్స భూత తోన ేఫంధించాయౌ. మీయు ఔడా 
కూీంద ఆచిున ర బ్ యౌంఔులలో సాచించిన కియంగ గజు ళసలు ఈయోగించి సాయమయశిభ తో యదిధ  చేమఫడున తూటతిు తమాయు 
చేసఽకోవచఽు.   
10. టాాప్ ల దాామహ ఴచేి నీటిలో వకిా పనయుదధయణ 8-27  

సధాయణంగ టామప్ ల దాఴమ వచుే తూయు యదధయచఫడు భన ఆళ్లఔు వసఽా ంద.ి కతూ అ తూయు తృల ళీక్స లేదా లోహప గొటీల దాఴమ 
భన ఆళ్లఔు చమే ై ఔీభంలో హతుఔయబ ైన కయకలు ఄందఽలో చేమ ై భిాదం ఈంద.ి భుకమంగ ఈషిభండల తృింతాలభన ఫాయత 

దేశభువంట ి దేఱలలో ఇ తూటిలో హతుఔయభభన ఫామకటీమమిా ఔడా ఇ తూటలిో చేయుతేంద.ి తూటకిూ ఄతునంటితు దాచఽకొన ే శకూా 
ఎఔుకవ ఔనఽఔ తఴయగ హతుఔయబ నై దామధ ల ర ఫైేషిణ్ ఖీఴిసఽా ంద ిభమమిు ఄంత తఴయగనా వదియౌ  టిీ తన భాభులు ళాతికూ 
చేయుతేంది. టామప్ రటర్ నఽ ఔ  ఖంట సభమం ఔదలుఔుండా ఄలాన ేఈంచిత ేదాతులోతు హతుఔయబ ైనయ చాలావయఔు తృో తాభ. 
ఔ జగ్ లోతు తూటతిు 24 ఖంటల సభమం ఄలాన ేఈంచిత ే (లేదా 20 తుభుషలు భయఖ ఫెడుత)ే దాతులోతు కోల మని్ తృో తేంద.ి తూయు 
ఔడా తాిఖడాతుకూ యోఖమంగ ఓతాభ. టామప్ తూటితు రేడు చళే చలాల యుడం దాఴమనా లీయలనఽ ఈయోగించడం దాఴమనఽ యదిధచేళ 
ఈయోగించఽకొనవచఽు.  

11. నుహతిల ఆకహయభు ెైన కూడా ిఫాఴభు ఉంటుంద ి12. 28
  

తాిగ ైతూటితు తులఴ చేముటఔు ఈయోగించ ేతృతలి అకయభు తృిచీనకలంలో ఈండునటిీ  దయీఘ వితాా కయభుగ ఈంట ేరట ి నై 

తలతనమత లేదా సమైపస్క టెనశన్ తఔుకవగ ఈంటుంద ిఔనఽఔ ఆయ యోఖమభభనయగ ఫాయంచ వచఽు. ఄంతకేఔుండా రట ిశ్రయశభు 

ఈయధవఄభభుకభుగ ఈంటుంది. ఔనఽఔ దాతు లోల తుయంతయ శకూా రిహతుకూ ఄనఽఔలంగ ఈంటుంది. ఔనఽఔ దాతులో ఈనన తూటకిూ 
శకూాతు ఎఔుకవ కలం తులఴ ఈంచఽకొన ేసభయధాం ఈంటుంద ి 

12. నిమహమణాకృత్త ను ందిన నీయు దాని అద ుత ిఫాఴభు! 26, 28-30
  

తుశులంగ ఈనన తూయు ఄరంచతూమ శఔుా లనఽ ఖీఴిసఽా ంద.ి సహజంగ సఽడెలు తియుఖుత విఴించ ే తూటలిో ఄనఔే శఔుా లు 
తుక్షుాబ  ై ఈంటాభ. కొతున ఄధమమనాల కియభు ఖంగ నద ి తూయు ఔిితి ళదధంగ తుమభణాఔితి తృ ందినటిీద,ి భానవ శమీయ 
ఔణాలలో ఈనన తుమభణాఔితి తూటని ేఄద ితన ఖుండా విఴంిజసైఽా ంద.ి 
నీటిని వకిాఴంతభు భమ ము నిమహమణాతమకభు చేస్ ేవిధానభు: తూటతిు తుమభణాతభఔబ నైటిీదగి భాయుడాతుకూ సయళ్బ నై రటనిఽండు 
సంకూలషీబ నై రటివయఔు ఄనఔే దధతేలు ర బ్ ళ టైల లో దొయుఔుతాభ. ళతుమర్ ర ైతిమతుక్సష తృికటీషనయల కోసం యౄతృ ందించిన 

భానఽమవల్ లో ఄనఽబందం A5 లో తూటితు తుమభణాతభఔబ నై దాతుగ భామైుందఽఔు దధతి ఈననద.ి ఔ ఄధమమనం కియభు ఔ 

చ ంచాతో తూటితు తిిడం దాఴమ ఈతననబ నై శకూా ఆతయతాి తుమభణాతభఔ దధతేలదాఴమ లబమభభేమ శకూా ఔనాన ఎఔుకవ ఄనదేి 
యుజువభమంద.ి ఔనఽఔ సవమ, ఄసవమ దిశలో చ భాునఽ కొతున తుమిషల తృటు తిిడం దాఴమ ఔ శ్రయశభు ఏయడెతేంద.ి కతూ 

ఖభతుంచవలళంద ి ఏమిటంట ే భన ధామసంతా తూట ి  ైన లఖనం చేమాయౌ కతూ చ భాునఽ తిే రేఖం  ైన కదఽ. ఆంక ఫాగ 
శకూావంతం చేమాలంట ేచ భాునఽ 8 అకయభులో లేదా ఖణితంలో ఄనంతభు ఄతు చ డాతుకూ రడ ే∞ అకయభులో తివచఽు. ఇ 

దదతి తూటలిో ఈనన హతుఔయబ నై శఔుా లు, కయకలు ఄతునంటతిు తొలగించి ఈయోఖఔయబ నై యశఴ శకూాతో తూటితు శకూావంతం చేసఽా ంద.ి 

ఄంతకేఔుండా ధఴతుతు 432Hz వదద  తూట ి దాఴమ ంనపడె ఏయడ ే తుమభణా ఔితి ఈతాభబ నైదతు తుయౄంచఫడుంద.ి ఇ 

ఄధమమనభు దాఴమ ధఴతుకూ ఄంత శకూా ఈననపడె ధఴతు దాఴమ భానవపలలో మోఖ తువితాి ఔడా సధమబ ే ఄనదే ి

ఊజువవపతేంద.ి ఎందఽఔంట ేభానవ దేహభంతా తూమై ఔనఽఔ.30   
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13. వ ైనృయిోనిక్స్ దాామహ నీటనిి షాచి యచడం వకిాఴంతం చేమడం.  
తూటలిో ఈనన యషతేలమబ నై యసమనాలనఽ, హతుఔయబ నై శఔుా లనఽ రేయు చమేడాతుకూ కూీంద ికోమోఫలు:  
CC10.1 Emergencies, CC15.1 Mental & Emotional tonic or CC17.2 Cleansing ఆయ 108CC ఫాక్సష ఈయోగించ ే

రమకిోసం  

NM6 Calming, NM25 Shock, SM1 Removal of Entities, SM14 Chemical Poison or SM16 Cleansing ఆయ  

SRHVP ఈయోగించ ేరమకిోసం  

తూటితు శకూావంతంగనఽ మోఖ తుమోధఔ శకూా  ంచ ేయధంగనా చమేడం కోసం భనం ఈయోగంిచేయ:  

CC12.1 Adult tonic 108CC ఫాక్సష ఈయోగించ ేరమికోసం  

SM2 Divine Protection, NM86 Immunity, or SM26 Immunity SRHVP ఈయోగించ ేరమకిోసం  

షూచన : ర ైతియోతుక్సష మెమిడులు ఈయోగించరేయు లోహంతో చళేనయ ఈయోగించమదఽ. తృల ళీక్స లేదా గజు ఔంటెైనయులన ే

ఈయోగించాయౌ.  

14. సహభ భాయగంలో నీటిని వకిాఴంతం చేమడం – ేభి భమ ము నుహియధన     

భనం ఫాహమంగ ఈనన తూటితు యదిధ  చమేడం శకూావంతం చేమడం లాగన ేదేహభంతా ఔణఔణభు లో తుండు ఈనన తూటతిు ఔడా 
శకూావంతం చేమడాతుకూ ఱింతంగ ఔ చోట ఔయుుతు యధాత  ైన దిలీ లఖనం చేమాయౌ. ఄలాగ ై భంతజిం దాఴమ 
సిలీంఫడెతేనన శఫద  తయంగల దాఴమ  ఔడా దేహంలో ఈనన తూటితు శకూావంతం చమేవచఽు. భనం అమోఖమంగ ఈండాలంట ే

దేహంలో ఈనన తూయు ఔడా చాలా భుకమం ఔనఽఔ దీతుతు ేిభతో ఔడున తయంగలతో తుంతృయౌ. అ తయంగలు ఄతున దిశలఔు 
రమసా భ. బఖరన్ ఫాఫా WHO తృిభాణికలతో యదిధ  చేళన జలభునఽ దక్షుణ ఫాయత దశేంలోతు మషీ ర ల జిలఔు ేిభతో 
ఄందమితూ ేిమించఽ, ఄందమితూ ళేయంచఽ ఄనన తుమభానఽసయభు రమ ిఆంటకి ైచేమ ైయధంగ ఏమటు చేసయు. ఇ తూటతిు తాిఖుతేనన 

గీ భాలలోతు జిలఔు వంట ినొపలు, మోకళ్ళ నొపలు భామభమామభ. జలుఫు వంట ిసభానమ మోగలు ఄయుదఽగ ఔనఫడ 

సగభ. ఇ తృిజకీె్స నఽ ఔీభంగ దేశభంతా రమా  చమేడాతుకూ మితినసఽా నానయు.   
References and Links  
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16. http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fda- 

      opposition.html  

17. http://www.nature.com/news/2005/050404/full/news050404-14.html  

18. http://globalvarnasramamission.blogspot.in/2014/05/use-of-copper-and-brass-way-to-good.html  

19. https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-  

      them-that-way/  

20. htp://www.boldsky.com/home-n-garden/improvement/2013/tamarind-uses-cleaning-032137.html  

21. https://vaishali2013.blogspot.in/2016/02/healing-power-of-clay-pot-water.html  

http://www.academicjournals.org/article/article1380626432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355
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http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/HYPERLINK%20%22http:/www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-p214%2210HYPERLINK%20%22http:/www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-p214%22-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pHYPERLINK%20%22http:/www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-p214%22214
https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silver-
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22. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/health-benefits-of-water-matka-clay-pot-k0417/  

23. http://www.instructables.com/id/Miraculous-Solar-Charged-Water/  

24. http://www.robinskey.com/blue-solar-water/  

25. https://hubpages.com/health/Health-Benefits-Of-Water-Blue-Water  

26. Vibrionics Manual for Senior Vibrionics Practitioners, Appendix A-5  

27. http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-  

      club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf  

28. http://www.spiritofmaat.com/feb11/water_structuring.pdf  

29. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/29/dr-pollack-on-structured-water.aspx  

30. https://www.youtube.com/watch?v=Cm0l9O5E4YM     
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

2. భా అన వహదకులకు ఒక చియుకహన క   

సిఽా త సంచిఔలోతు ఇ యఫాగతున ఄలు యుఖ, ఄంకూత ఫావంతో తుచేసాా  ర ైతయిోతుక్సష రమా లేకలు భమమిు ఆతయ 

సభాచామతున అంఖలభు నఽండు తభ తభ భాతిఫాషల లోతుకూ ఄనఽరదం చేసఽా నన రమకిూ ఄంకూతం చేసఽా నానభు. తృఠఔులఔు భా 
హిదమూయఴఔ తృియధన ఏమిటంట ే ర ైతియో మిషన్ ఔు ఄయఱీ ంతంగ ళేవ చసేఽా నన యమ ి నఽండు మీయు సామిా, ేియణ తృ ంద 

వలళందిగ సాచన.    

నుహికటీశనర్ 00723…ఫో స్నమా
  (కొీ భేలమన్ /ఫర ళనమన్) యయు 2010 లో సభర ైతియోతుక్సష లోతుకూ 

రిశేించినటి నఽండు రమా లేకలనఽ ఄనఽవదసిాా  ఈనానయు. ఇబ  తృికటీషనర్ కఔ 
భుందఽనఽండు ఔడా ర ైతియోతుక్సష ఔు చ ందిన హమండ్ ఫుక్సష, భానఽమవల్ వంటి రటితు 
ఄనఽవదించాయు. ఇ ళవే తనఔు భయువమతు, ర లఔటీలేతు ఄవకశభుగ అబ  ఄభవమిిసఽా నానయు. 
ఆలా చళేేందఽఔు ఄవకశభు మవడభు వలన తనఽ ఎనోనయకల రమధఽల ఖుమించి భుకమంగ 
అమోఖమం ఖుమించి త లుసఽకోగయౌగనతు ఄంటునానయు. రమ ిభాటలోల న ేచ తృలంట ే ‘’ ఇ ఄనఽరద 
ఄనఽబరతుకూ ఔితజఞతలు. దతీువలల  నాఔు తృికటీషనయనభేమ ఄవకశం ఔయౌగింద.ి ఇ ళేవ దాఴమ 

ఫాఫా రమ ిదివమ హసా లలో ఔ ఈఔయణభుగ భామ ిభమింతగ ఇ ళేరఫాగమతున తృ ంద ేఄవకశం లభంచింద.ి  

నుహికటీశనర్01620…నూహిన ్ (పెించ్) 2012 నఽండు యయు ఄనఽరదఔులుగ ళేరఫాగమతున 

ఄందసిఽా నానయు. ర ైతియోతుక్సష టీచర్ గ టాీ  తృ ందిన యయు మితృలనా భమమిు ఫర ధనా 
ఖీంధాలనఽ ఄలాగ ై రమా లేకలనఽ ఔడా ఎటిఔపడె ఄనఽవదిసాా  ఈనానయు. ఆలా 
చేమడం వలల  యషమాతున ఄయధం చసేఽకోవడాతుకూ ఄభనందించడాతుకూ కవలళనంత సభమం 

చిఔుకతోందతు ఫాయసఽా నానయు. ఄంతేకఔ ఎపడె రమా లేకనఽ ఄనఽవదసిఽా నాన తానఽ 
ఱింతి తులమాతుకూ చమేిన ఄనఽబూతి ఔలుఖుతేందట. యమకిూ ‘తృికటీషనయల  యవమలు’’ ఄన ే

ఄంశం ఄంట ేఫాగ ఆషీభట. రయు ఄనఽబరలనఽ ఄనఽవదసిఽా ననపడె రయు ఫౌతిఔంగ 
దాయంగ ఈననటకిట తన దఖగమ ై ఈండు చ పతేనన ఄనఽబూతి ఔలుఖుతేందట. ఆంతట ిభహతాయబ నై ళవేనఽ సిదించినందఽఔు 
సఴమికూ తభ ఔితజఞతలనఽ యయు త యౌమ జైసఽఔుంటునానయు.      

                                                               
 నుహికటీశనర్ 02713…ఆస్ీ ిమా

  (జయమన్స) 2006 నఽండు యయు చఽయుకెైన తృికటీషనర్ గ ఈంటృ 

ఆట ి వయఔ యడెదలెైన ఄతున రమా లేకలనఽ ఄనఽవదించాయు. ఆలా చేమడం ఔ 

సరలుగనా దాతున ూమిా చేళనపడె ఔ సంతిా  గనా ఄతుసఽా ందట. సఴమి 

తనఔు ఇ చితున ళరేఫాగమతున సిదించి సభ మిషన్ లోతుకూ తీసఽఔుననందఽఔు 
ఔితజఞతలు త లుపఔుంటునానయు. ధామసంతా సఴమి  ైన లఖనం చేళ ఄనఽరదం చసేాా  

http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/health-benefits-of-water-matka-clay-pot-k0417
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-
http://www.spiritofmaat.com/feb11
https://www.youtube.com/watch?v=Cm0l9O5E4YM%20%20%20
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ఈంట ే సఴమి చియునవపఴతో తన దఖగమ ై ఈనన ఄనఽబూతి ఔలుఖుతేందట. సఴమీన ే ఇ తు చేసఽా నానయు తనఽ కైవలం 

తుమితాభాతిమయ్తు ఄతు యమ ిఫావన. యమ ిభాటలోల న ేచ తృలంట ే‘’తిీ రమా లేక సఴమికూ భానరయ  ైఈనన ేిభఔు తుదయవనభు. 
ఇ జఖదఽగ యువప చ న ఔక భాటతో భుగిసా నఽ ‘’ ఴడె్ ఆన్ ద తౄమసీె్క, హమండ్ష ఆన్ ద స ళ ైట ీ‘’      
 

నుహికటీశనర్ 03108…గజరస్క
 (గీీక్స) 2013 ళ  ీంఫమోల  పటీమిాలో AVPగ శిక్షణ తృ ందిన తమఴత అబ  

తయౌలదండెిలు, ఔుటుంఫ సబుమలు భమమిు అబ  వమకూాఖతంగ ఎనోన య్లలఔు సక్షుగ 
తుయౌచింద.ి మెండె సంవతషయభుల కూీతం ఇబ  రమా లేకలనఽ ఄనఽవదించడం ముదలు 
 టాీ ఔ ఆద ిచాలా ఔషీబ నై తు ఄతు మోగల ఖుమించి దేహతతఴం ఖుమించి సమెనై ఄవగహన 

లేఔుండా దీతుకూ నామమం చేమలేభతు కొకఔకసమ ి కైసఽ ఖుమంిచి ఎంతో ఄధమమనం చళేేా  
త దాతు ూమఴమలు ఖీఴించలేభతు  ఇబ  ఫాయంచాయు. ఐనటకిట ఆద ిఫాఫా తనఔు 
సిదించిన వయంగ ఇబ  ఫాయంచాయు. రమ ి ఄనఽబవం అయడ భాటలోల న ే యందాం.  

“కొంతకలం తృికటీస్క చేళన తమఴత ఇ ర ైతియో ించభు ఎంత యఱలంగ ఈందో  ఖీఴించ 

వచఽు. ఆద ి కైవలం క ై కైసఽ ఖుమించి యషమాతున ంచఽకోవడం కదఽ భన ఄవగహననఽ  ంచఽకోవడం. రమా లేక ఖుమించి 

ఖంటలకొదీద  సభమం ర చిుంచడం దాఴమ సఴమి య్లలు ించ రమాంగ ఎలా యసామించి ఈనానయో త యౌళంద.ి ఄంతకేఔ ఆద ిఔ  

సభఖీ జాఞ నం ఎందఽఔంట ేతిీ కసైఽ ఄదిఴతీమబ నైద.ే నా తృికూీస్క లో ఆతయ  తుపణుల యధానాలనఽ ఈయోగించఽకోవడాతుకూ ఄవకశం 

ఔయౌగింద.ి ఔనఽఔ నా  సలహ ఏమిటంట ేతిీ రమా లేక తిేమఔబ ైనద ేతిమగి ితిమగి ిచదవదగనిద.ే     
నుహికటీశనర్ 01588…ఇటయ్  (ఇటాయౌమన్స) 2000వ సంవతషయంలో టెైరతుంగ్ తీసఽఔునన ర ంటన ేయయు ఔిితి ర ైదమ యధానభులో వచిున 

సో హం ళమసీ్క పసాకలనఽ ఄనఽవదించడం తృియంభంచాయు. తయురత దిలీతు ర ైతియోతుక్సష 
భానఽమవల్ ర ైప భయయౌంచి ఄఔకడుతో అఖఔుండా ఄద ేసభమంలో కొీ తాగ వచిున 2010 
ళ  ీంఫర్ రమా లేకతో తృియంభంచి ఆటవియఔు వచిున ఄతునటితూ ఄనఽవదసిాా  వచాుయు. 
యమకిూ ఆషీబ ైన ఫాఖభు ''ర ఫైరి  మెబ డలీు ఈయోగించిన కైసఽల యవమలు'' ఄందఽలో 
ఈదాహమించిన యయధయకల కైసఽల యవమలు చాళనపడె ఫాఫా యొఔక య్లలు ఄగోచయం 
ఄతుంచింద.ి ర ైతియోతుక్సష ఄంట ేఏమిట ిఄన ేఅంఖల యడుయోతు ఆటయ్ లోతుకూ ఄనఽవదించడం 
ఔ గొ ఄనఽబూతి ఄంటునానయు. తనకట ఄవకశభు ఆచిునందఽఔు సఴమికూ ఔితజఞతలు 
త లుపఔుంటృ బయషమతేా లో భమితున ఄవకఱలు కోసం ఎదఽయుచాసఽా నానయు.   

                                                                                                                                                                                

నుహికటీశనర్ 02779…జనుహన్స  (జనీస్క) రమా లేకలు తృియంబబ ైన నాటినఽండు రటితు ఄనఽవదసిఽా నన 
యయు ఇ ళేవ వలల  తాన ంతో లాబడిటుల  ఫాయసఽా నానయు. తానఽ కొతా సంకతైిఔ దాలఔు ఄయధం 
త లుసఽకోనడబ ేకఔ ఇ జాఞ నం తన ర ైఫరి  ళేవఔు ఔడా ఎంతో ఈఔమించిందతు ఄంటునానయు. 
ఄంతకేఔ తృికటీషనయల యవమలు, ఫాఫా రణ,ి ఄగగ మఴల్ గమ ిసంతృదకటమం వలల  తనకెంతో ేయిణ 
ఔయౌగిందతు యయు ఄంటునానయు. యమ ిభాటలోల న ేచ తృలంట ే''ఇ ళవే దొయఔడం బఖవంతేడు 
వయసిదబ,ే ఇ ళవే వలల  నేనఽ భమింత భుందఽఔుతృో వడాతుకూ లక్షమభు చేయుకోవడాతుకూ 
కవలళనంత శకూాతు సిదిసోా ంద'ి'.   
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నుహికటీశనర్ 
02150…నోు లండ్ (నుో యౌష్  & యశాన్స) 2001నఽండు యయు భన ర ైతియోతుక్సష పసాకలనఽ తృో యౌష్ ఫాష లోతుకూ 

ఄనఽవదిసఽా నానయు. ఎపడభత ే భన యషమన్ నుహికటీశనర్  00004…కెనడా  2015 వయఔు 
రమా లేకలనఽ యషమన్ ఫాషలోతుకూ ఄనఽవదించి ఆతయ కయమఔీభాల కయణంగ ఄనఽవదించడం 
యయమించఽఔునానమో ఄటనిఽండు అ తు ఔడా యయు తభ బుజ సకంధాల  ైకూ ఎతేా ఔునానయు.  ఇ 
ళేవ దాఴమ నాతన అయషకయణలు, కొతాగ చేడెతేనన మిఱోధనలు, ఖుమించి ఎటిఔపడె 
త లుసఽకోవడబే కఔ ించ రమాంగ జయుఖుతేనన యయధయకల కయమఔీభాల ఖుమించి 
త లుసఽకొనేందఽఔు ఄవకశభు ఔయౌగిందతు ఫాయసఽా నానయు. యయు రమా లేక లోతు ఫాఫా దివమరణ ి
చదవడం దాఴమ ఎంతో ేియణ తృ ందఽతాయు. యమ ి భాటలోల న ే ''సఴమి ననఽన ఔ ఈఔయణభుగ 

ఎనఽనకొననందఽఔు నాఔు చాలా అనందంగ ఈంద ి'' ఄతు యనభాంగ త లుపతేనానయు.  
  
నుహికటీశనర్ 

02308…సోల వేనిమా (సోల వేనిమా) యయు 15 సంవతషమలుగ ర ఫైరి  తృికటీస్క చేసఽా నానయు. 
ఄనఽరదఔులుగ ఄతునయకల పసాకలనఽ ఄనఽవదించడబ ేకఔ ఆటవియఔ వచిున ఄతున 
రమా లేకలనఽ ఄనఽవదించాయు. యమ ిదిలీలో మెమిడులు ఆవఴడం, ఄనఽరదం చేమడం మెండా 
ఈయోఖఔయబ ైనర.ే ఔసమ ిదయవన సభమంలో సఴమి ఇబ  ర ైప తీక్షణంగ చాడడంతో ఄట ి
నఽండు యమలిో ఎంతో భాయు వచిుంద.ి సభ ర ైతియోతుక్సష దాఴమ ఆతయులఔు తుసఴయధంగ ఄంకూత 
ఫావంతో ళేవ చేమడం ఆద ేజీయత యభావధ ిఄతు ఫాయంచాయు.  

 

నుహికటీశనర్ 
02678…సె్భన్స

  (సహనిష్) 2003లో యయు ర ైఫరి  తృికూీస్క తృియంభంచాయు. 2009 నఽండు భానఽమవల్ష శిక్షణా ఔయదీఔలు, 
రమా లేకలు సతుష్ ఫాష లోతుకూ ఄనఽవదించడం తృియంభంచాయు. 2016 డుళ ంఫమోల  81 సంవతషమల వమసఽలో యమ ిదహే మాత ి
భుగమిడం ర ైతియోతుక్సష ఔు తీయతు లోటు.  
 

 నుహికటీశనర్ 11567...ఇండిమా
  (తెలుగు) ఇ తృికటీషనర్ ఔ సంవతషయం నఽండు రమా లేకలనఽ 

ఄనఽవదించడం, ఄనఽరదాతుకూ సహఔమించడం చేసఽా నానయు. ఫాఫా దమ వలల  ఇ ళవే దాఴమ 
అంఖల ఫాష త యౌమతు రమికట, ర ైతియోతుక్సష ఖుమించి త లుసఽకోరలన ే ేషంటల ఔు ఄవకశం 
ఔయౌగించినటలభమందతు ఫాయసఽా నానయు. ఇ ళవే చేసఽా నన సందమబలలో ఫాఫా ఆచిున రగద నం 
''తూవప నా తు చ భమ. నేనఽ తూ తు చేసా నఽ'' ఄనదే ి ఄనఽబవభభమంద.ి ఇ ఄనఽరద 
కిూీమలో యమికూ    

 

నుహికటీశనర్ 
11568…ఇండిమా

  ఎంతో సహకయం ఄందసిఽా నానయు. ఇబ  ఆటవీలే భన ర ైతియోతుక్సష 
ఔుటుంఫభులోతుకూ వచాుయు. ఇ యధంగ ళేవ చళే ేఄవకశం ఔలఖడం చాలా ఄదిషీంగ యయు 
ఫాయసఽా నానయు. ఎందఽఔంట ే ర ైతియోతుక్సష లో ఈనన ''హో  తృో నో తృో నో'' తృియధన ఇబ  తుజ 
జీయతంలో ఎంతో భాయు తీసఽఔువచిుందతు ఎంతో సహమకమిగ ఈందతు యయు త యౌమ 
చేసఽా నానయు. రమా లేకలు ఄనఽవదించ ే సభమంలో ఫాఫా రమ ి దవిమరణ ి ఄనఽవదించ ే
సభమంలో సఴమి తనతోన ేఈనన ఄనఽబూతితు తృ ందఽతాయట. ఆలా ఄనఽరద కిూీమ దాఴమ ళేవ 
చేసఽకొనేందఽఔు ఄవకశం ఔయౌంచినందఽఔు ఫాఫాఔు ఎంతో ఔితజుఞ మయౌతు ఄంటృ సయనమంగ 
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త లుపఔుంటునానయు.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. పటీమ ాలో AVP ఴర్క షహప్ 17-21 భామ ి 2017 

2017 సంవతషమతుకూ గనఽ ముదట ిAVP వర్క షప్ ఆదదయు ఄనఽబవజుఞ లెైన టచీయలచే teachers 10375 &11422 భార్ు 17 నఽండు 21 
వయఔు జమిగింద.ి త లంగణా, తమిళ్నాడె, కైయళ్ మషీ ర ల నఽండు 
ఐదఽఖుయు తృలగగ నానయు. యమకిూ AVP భానఽమవల్ లోతు 
ఄధామమాలనఽ ఄనఽబవ ూయఴఔభుగ సో దాహయణంగ 
యవమించడం జమిగింద.ి శిక్షణా ఫాఖసఴభులఔు ేషంటలతో ఎలా 
వమవహమించాయౌ, కైస్క ఴిసీమ ీ ఎలా తమాయు చేమాయౌ, వంటియ 
యవయంగ చ డబ ే కఔుండా మోడల్ ళ షన్ దాఴమ ేషంటలతో 
ఆంటమకీ్స ఄభమే యలు ఔయౌంచఫడుంద.ి దవేపతుకూ తిిజఞ దతీులో 
ఫాఖంగ  తిిన లా కచిుతంగ తురదేిఔ ండాతుకూ ఄలాగ ై
బ ంటర్ ళసీంలో ఫాఖంగ బ ంటమోా  సతునఴతి సంఫంధాతున ఔయౌగ ి

ఈండడాతుకూ హమీలనఽ తీసఽకోవడం జమిగింద.ి తృియంబ దినభుతో ముదలుకొతు ఇ 6 మోజులు ఔడా డాఔీర్ ఄగగ మఴల్ గమితో ళ ైకప్ 
కల్ సంఫాషణలలో రయు షేంటలతో ేిభతో  భసలుకోరలతూ, ఎలా ర దైమం చేసభు, ఎటకిూ తఖుగ తేందన ే రట ి  ైన దిలీ 
 టీఔుండా ఎంతబేయఔు భనం షేంటల   ైన ేిభా అతృమమతలు ఔనఫమిచాభు ఄనేద ిభుకమం ఄనానయు. ఇ సందయబంగ రమి 
ళఴమ ఄనఽబరలనఽ ఔడా యవమించాయు, కొతున సందేహలఔు చఔకట ి యవయణ ఔడా ఆచాుయు. శిక్షణా ఫాఖసఴభుభులంతా 
చఔకట ిభాయుకలతో ఈతాీయుి లవడబ ేకఔ ఇ ర ైతియోతుక్సష ఔుటుంఫభులోతుకూ రిేశించిన అనందంతో కొతా అశలతో అశిమాలతో 
ళేర దిఔథంతో తభ సఴసాలాలఔు ర యాల యు.   

4. ఇండిమాలోని హ ైదమహఫాద  లో వ ైనృియో నుహికటీశనయల షదష ్ - 26 భామ ి 2017 
తృికటీషనర్ 00123 ఴెైదమఫాదఽలోతు తభ ఖిహభులో 26 భాముి 2017న  ఏమటు చేళన సదసఽషఔు 14 భంది ర ైతియో తృికటీషనయుల  

హజయభమ   ర ైతియోతుక్సష లో వచిున నాతన అయషకయణలు, మోఖ చమతిలిు 
మెమిడులు వంట ియషమాల నై తభ ఄనఽబరలనఽ యసయం ంచఽకోవటం 
జమగిింద.ి అతిథమ మిచిున ర ైతియో తృికటీషనర్ భాటాల డెత తన 22 
సంవతషమల ర ైతియో ఄనఽబవంలో ఎనోన తృఠలు నయేుుఔునాననతూ 
చ పత సబుమల ఈయోగయదం ఄవతూన ఖుయుా చసేఽఔునానయు. సదసఽషలో 
భాటాల డున తుపణులందయౄ ేిభ, ఄంకూత ఫావంతో ళేవ చేమాలతూ భన 
వదదఔు వచేు షేంటలనఽ హిదమ ూయఴఔంగ అహఴతుంచడబే కఔ ఒఔతో 
రయు చ ేద ియనాలతు ఄభతృిమం ర యౌఫుచాుయు. ఄంతకేఔుండా ర ైతియో 

తృికటీషనయుల  ఫౌతిఔభుగ, భానళఔంగ ఔడా చఔకతు ళాతితు ఔయౌగ ిఈండాలతు చ తృయు. ఆటీవలే రిశే  టిీన బ ంటమింగ్ యధానం 
ఖుమించి సిా వన వచిునపడె కొతా తృికటీషనయలఔు ఆద ి తుజంగ ఔ వయభతు ఆలాంట ి చఔకతు ఄవకశం బేభు 
జాయయడెచఽఔునానభతు ళతుమర్ తృికటీషనయుల  చ తృయు. ఔనఽఔ ఆఔనఽండు ఎలెకీో తుక్స మీడుమా దాఴమ తభ జాఞ నభు, ఄనఽబరలు, 
సలహలు, సాచనలు ంచఽకోరలతు సబుమలు తుయిభంచాయు. తృికటీషనర్11562 భానవ ఫౌతిఔ దేహభు హయమభన్ ఄనాటమీ ఖూమిు 
ఔ 5 తుమిషల తుడుయ ఈండ ేయడుయోలనఽ సబమల ఈయోగయధభు మీడుమా ఖూీ ప్ లోతుకూ ంసాా  ఈంటానతు సబమలఔు ఆద ి
ఈయోఖఔయంగ ఈంటుందతు చ తృయు. ఄనంతయం డాఔీర్ ఄగగ మఴల్ సర్ తో ళ ైకప్ కలోల  సబుమలంతా తృలగగ నానయు. డాఔీర్ 
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ఄగగ మఴల్ సబుమలఔు సాచనలు ఆసాా  తృికటీషనయుక షేంటుఔు భధమ ేిభ ఄన ే ఄనఽబందం ఈండాలతూ ఄపడ ే బఖవంతేడు 
ఄనఽఖీహం సిమించి మోఖ తువితాి చేసఽా ందతూ ఏ మెమిడు ఆచాుయు ఄన ే దాతుఔనాన ఎంత ేిభతో ఆచాుయు ఄనదే ి ధిానభతు 
చ తృయు. మోఖ తువితాి చేళదే ి మెమిడు కదఽ బఖవంతేడె ఄన ే సిహ ఎపడా ఔయౌగ ి ఈంట ే బఖవంతేతు చతేిలో చఔకతు 
ఈఔయణభులుగ ఈంటాభతు సబుమలఔు సాచించాయు. ఆఔనఽండు తయుచఽగ సదసఽషలు తుయఴఴించఽఔుంటృ సబుమలంతా 
ఔలుసఽఔుంటృ ఈండాలతు భమంితగ ర ైతియో ళేవఔు ఄంకూత భరఴలతు తుయిమభుతో సబమలు ళ లవప తీసఽఔునానయు.  
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